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RESUMO 

As estratégias de ensino quando centradas no aluno devem priorizar o seu 
estilo de aprendizagem. Existem diversos modelos de estilos de aprendizagem. O 
estilo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984) enfoca a reflexão na ação 
durante as atividades pedagógicas. O estilo de Fleming e Mills (1992) caracteriza 
estilos conforme a preferência pelo formato e processamento das informações 
recebidas pelos alunos. Os estilos de aprendizagem são norteadores para utilização 
de estratégias de ensino. As metodologias ativas como aprendizagem baseada em 
problemas, simulações, jogos e método do caso tem sido importantes para o ensino 
de administração (MARION; MARION, 2006). Quanto ao método do caso, existem 
fatores facilitadores que justificam a sua utilização (MILES; BIGGS; SCHUBERT, 
1986, JENNINGS, 1996; CHANG et al, 2003). Com o advento da internet a 
metodologia de casos para o ensino, com origem em Harvard, vem sendo aplicada 
em novos formatos: virtual e multimídia (ORNGREEN, 2002; GILL, 2011); e a 
avaliação da qualidade do ambiente virtual demonstra ser importante para garantir a 
satisfação do aluno e sua participação ativa no aprendizado (DELONE; MCLEAN, 
1992). O objetivo deste trabalho é analisar o uso do método do caso nos formatos 
tradicional, virtual e multimídia e a influência dos estilos de aprendizagem e das 
dimensões da qualidade em ambientes virtuais. Foi construído um modelo teórico e, 
posteriormente, testado a partir de doze hipóteses com a aplicação do método do 
caso nos formatos tradicional, virtual e multimídia. A pesquisa se caracteriza como 
explanatória, ao identificar as relações de causa e efeito nos fatores facilitadores do 
método do caso nos distintos formatos. Foram escolhidos para aplicação três casos 
publicados em periódicos Qualis A1, os quais foram transformados em formato 
multimídia. A aplicação ocorreu em três instituições de ensino superior contando 
com a participação de 266 alunos do curso de graduação em Administração. Foram 
selecionadas turmas de diversas fases em disciplinas que continham em sua 
ementa algum conteúdo de cunho mercadológico, foco dos casos escolhidos. 
Questionários sobre estilos de aprendizagem (KOLB e VARK) fatores facilitadores 
do método do caso e qualidade do ambiente virtual foram aplicados em cada turma. 
Na análise dos dados fez-se uso de estatísticas descritivas e multivariadas, com 
técnicas de: correspondência múltipla, fatorial, regressão e modelagem de equações 
estruturais. Foram aplicados dois Focus-groups com alunos selecionados por 
julgamento pelo pesquisador, conforme o estilo de aprendizagem e desempenho 
obtido durante as aplicações do método do caso. Como resultados percebe-se que 
os estilos de aprendizagem estão presentes e possuem relação de independência 
entre os modelos KOLB e VARK. O conteúdo do caso, a frequência de aplicação, os 
estilos de aprendizagem influenciam principalmente o fator realismo organizacional. 
A qualidade do ambiente virtual tem influência nos fatores facilitadores do método do 
caso nos formatos virtual e multimídia. Esse trabalho contribuiu para reflexão do 
ensino de administração no Brasil trazendo uma nova possibilidade do uso de casos 
para o ensino, adequados a novos contextos tecnológicos. 
 
Palavras-Chave: Método do caso para ensino. Ambientes Virtuais. Estilos de 
Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

Learning strategies, when centered on the student, should prioritize their 
learning style. There are various models of learning styles. The experiential learning 
style of Kolb (1984) focuses the reflection on action during the teaching activities. 
The style of Fleming and Mills (1992) characterize styles according to the preference 
for format and processing of the information received by the student. The learning 
styles are guided by the use of teaching strategies. Active methods such as problem-
based learning, simulations, games and the case study method have been important 
for the teaching of business administration (MARION; MARION, 2006). In relation to 
the case study method, there are facilitating factors that justify its use (MILES; 
BIGGS; SCHUBERT, 1986, JENNINGS, 1996; CHANG et al, 2003). With the advent 
of the Internet, the case study method for teaching, which originated in Harvard, has 
been applied in new formats: virtual and multimedia (ORNGREEN, 2002; GILL. 
2011); and the evaluation of the quality of the virtual environments has proven to be 
important for guaranteeing the satisfaction of students, and their active participation 
in the learning (DELONE; MCLEAN, 1992). The objective of this work is to analyze 
the use of the case study method in the traditional, virtual and multimedia formats, 
and the influence of learning styles and the dimensions of quality in virtual 
environments. A theoretical model was constructed and then tested, based on twelve 
hypotheses with the application of the case study method in the traditional, virtual 
and multimedia formats. The research is characterized as explanatory, as it identifies 
relationships of cause and effect in the facilitating factors of the case study method, 
in the different formats. Three cases published in Qualis A1 journals were selected, 
and transformed into multimedia format. The application occurred in three higher 
education institutions, with the participation of 266 students of the graduation course 
in Business Administration. Groups in various phases were selected, in disciplines 
that contained, in their course outlines, some marketing content, the focus of the 
cases selected. Questionnaires about learning styles (KOLB and VARK) facilitating 
factors of the case study method, and quality of the virtual environment, were applied 
to each group. In the data analysis, descriptive and multivariate statistics were used, 
with techniques of: multiple correspondence, factorial, regression and modeling of 
structural equations. Two Focus groups were applied to students selected by the 
researcher, according to learning style and performance obtained during the 
applications of the case study method. In terms of results, it was observed that the 
learning styles are present, and have a relationship of independence between the 
KOLB and VARK models. The case content, frequency of application, and learning 
styles mainly influence the factor organizational realism. The quality of the virtual 
environment has an influence on the facilitating factors of the case study method in 
the virtual and multimedia formats. This work contributed to reflection on teaching of 
business administration in Brazil, bringing a new possibility for the use of cases 
studies for teaching, that are appropriate for the new technological contexts. 
 
Keywords: Case study method for teaching. Virtual Environments. Learning Styles. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo inicia com a contextualização da pesquisa que retrata o cenário 

do ensino superior no Brasil, bem como os principais preceitos teóricos que norteiam 

o objeto do estudo. Posteriormente são apresentados os objetivos, geral e 

específicos, que orientaram o delineamento do estudo. A justificativa reflete sobre os 

avanços das abordagens no ensino em consonância com os avanços tecnológicos 

para retratar o ineditismo e não trivialidade do estudo, bem como sua relevância em 

âmbito científico e social. A estrutura do trabalho finaliza o capítulo. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Pesquisar o ensino de administração e suas práticas reforça o compromisso 

que um investigador deve ter para com a ciência, educação e o perfil do profissional 

que se pretende formar. 

O ensino de administração não permite que se faça uma dicotomia entre 

teoria e prática (BERTERO, 2006). É preciso repensar as práticas de ensino de 

forma que o aluno seja capaz de refletir sua ação. É por meio da reflexão que o 

aluno encontra significado do conteúdo para o seu cotidiano e, dessa forma, 

consegue apreender conhecimento (SILVA et al., 2012).  “Transformar o ensino em 

algo mais dinâmico, em que o aluno tenha uma participação mais ativa no processo 

de aprendizagem, tem sido um dos grandes desafios das escolas de administração” 

(FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007, p. XI).  

Existe a necessidade de discutir o processo de ensino aprendizagem em prol 

dos futuros administradores, sob a perspectiva de desenvolver competências para o 

seu campo profissional (SILVA et al., 2012). Essa tarefa não é fácil e requer dos 

docentes e pesquisadores uma reflexão do ensino de administração.  

É preciso que as estratégias de ensino articulem melhor teoria e prática e 

que transformem as experiências em significados para vida fora das paredes da 

sala de aula. O conteúdo e experiências devem ser condizentes com o contexto 

profissional do mercado de trabalho (SILVA, et al., 2012). 

O pensar no ensino de administração, remete a educação. A educação, por 

sua vez, possui escolas ou teorias da aprendizagem (MERRIAM; CAFFARELLA, 
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1999). Essas teorias são discutidas no intuito de contribuir e compreender a 

aquisição do conhecimento pelo aluno. As estratégias de ensino preconizam que a 

ação docente deve ser centrada no aluno, ou seja, analisar as características dos 

alunos (MARION; MARION, 2006). 

A partir do momento em que o professor tem consciência que os alunos são 

indivíduos diferentes, poderá identificar grupos com características comuns e canais 

de percepção semelhantes (MARION; MARION, 2006). Assim, será possível 

determinar estratégias de ensino adequadas aos perfis existentes nas turmas e, 

portanto, mais eficientes ao seu meio profissional. 

Ao tratar a educação centrada no aluno, Jung (1991) identificou a existência 

de estilos cognitivos que envolvem a forma como aluno usa e processa as 

informações. Posteriormente, foram percebidos estudos que identificam os estilos 

cognitivos como estilos de aprendizagem (EA) dos alunos (KOLB, 1984; FELDER, 

1996; VALASKI; MALUCELLI; REINEHR, 2011). Os estilos de aprendizagem 

podem ser fonte de informação para o professor identificar melhores métodos de 

ensino (MARION; MARION, 2006).  

Entre os métodos existentes que envolvem o ensino de administração, 

destacam-se aqueles que são caracterizados pelo elo teoria à prática (MASETTO, 

2006). Marion e Marion (2006) comentam que é necessário conhecer muito bem 

seus alunos para conseguir articular diversas metodologias de ensino. Marion e 

Marion (2006) classificam os métodos para ensino em administração como sendo: 

aulas expositivas, palestras, síntese de leituras, filmes educativos, casos para o 

ensino, discussão, desempenho de papéis (apresentação teatral), grupo “T”, jogos de 

empresa e simulação de computador. Dentre esses métodos elencados destacam-

se: casos para o ensino, desempenho de papéis (simulação) e jogos de empresa. 

Por evidenciarem desafios que envolvem a profissão do administrador: a solução de 

problemas, a tomada de decisão, o sentido de coletividade e a aproximação da vida 

real. Os métodos que incorporam desafios como estes possuem base na 

aprendizagem ativa ou aprendizagem em ação (SILVA, et al. 2012).  

Dentre os três métodos mais defendidos por Marion e Marion (2006) 

encontra-se o Método do Caso ou Casos para o Ensino, considerado por Fachin, 

Tanure e Duarte (2007), Ellet (2007) e Roesch (2007), um dos métodos mais 

adequados ao ensino de administração, objeto de estudo dessa Tese. 
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O método do caso, como os demais deve ser visto como uma aprendizagem 

ativa, já que os alunos aprendem fazendo e constroem o conhecimento pela reflexão 

de sua ação em sala de aula. A metodologia de casos para o ensino não é passiva a 

ponto de ser uma estratégia centrada apenas no conhecimento do professor. Há 

uma participação ativa com discussões em grupo sobre questões do cotidiano das 

organizações (FINNEY; PIKE, 2008). 

O uso do caso para o ensino da administração permite o desenvolvimento de 

habilidades sobre determinadas situações organizacionais (IKEDA; VELUDO-DE-

OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007). A experiência ocorre pelo processo, semelhante às 

simulações do ambiente organizacional em que o estudante pode perceber e atuar 

como um gestor (ROESCH, 2007). O método do caso proporciona a ligação teoria e 

prática (MARION; MARION, 2006; SCOTT, 2007), tornando-o importante estratégia 

à área da Administração (BERTERO, 2006; FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007).  

O uso de casos para o ensino em administração permite identificar fatores 

facilitadores para seu uso. São diversas as vantagens apresentadas por Jennings 

(1996), Chang et al. (2003), Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2007), Roesch 

(2007) e Pereira (2012). Dentre elas é possível citar algumas mais relevantes, como 

a aproximação com a realidade organizacional, uma aprendizagem baseada em 

problema, permitir diagnosticar e solucionar problemas organizacionais a partir do 

posicionamento da tomada de decisão enquanto gestor, bem como, articular e 

integralizar ideias de forma criativa a partir da comunicação entre os agentes 

envolvidos durante a prática. 

Apesar de o método de casos para o ensino avançar em termos acadêmicos 

quanto à aplicação e resultados do seu uso, ainda há avanços paralelos sobre 

outros métodos e didáticas inovadoras, principalmente, com a adoção das novas 

tecnologias da informação e comunicação.  

Considerar o uso de tecnologias educacionais no ensino é relevante, já que o 

profissional de administração se vê cada vez mais desafiado por sistemas que 

envolvem tecnologias da informação e comunicação. A internet revolucionou a 

forma de ministrar e gerir conhecimento. “A educação vem sendo igualmente 

transformada pela TI. Seu uso inclui o ensino virtual, o ensino em sala de aula [...]. 

Porém, o aprimoramento só será possível com a disseminação dessas tecnologias” 

(BERTERO, 2006, p. 123). 
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Os avanços tecnológicos permitem o uso diversificado de  estratégias 

pedagógicas, considerando o ciberespaço, termo preconizado por Levy (1999), 

como uma inovação para a prática docente. O mundo virtual possui especificidades 

que também avançam em termos acadêmicos, revelados na utilização de recursos 

tecnológicos, baseados em mídias do conhecimento, aplicados no processo de 

ensino-aprendizagem. Estes recursos tecnológicos são operacionalizados em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AV). (PALLOFF; PRAT 1999; SILVA, 2003; 

BARBOSA, 2005). 

Neste sentido, um AV age na captura, na seleção, no repositório, no estoque, 

na sistematização, na produção e nos canais e interação de conhecimento por meio 

de mídias como: textos, hiperlinks, áudios e vídeos. Marion e Marion (2006) lembram 

que essas mídias agregam as formas de o aluno aprender: a visual, a auditiva e a 

sinestésica. Nesta linha destaca-se a metáfora de que o professor deve ser 

comparado a um compositor em alternar o reger de sua prática com uso o dessas 

três formas. 

Sobre o aspecto dos AVs, também descritos por Levy (1999) e Fahy (2004) 

como Ambientes Multimídia, salienta-se que são compostos de estrutura, agentes, 

mensagens e meios. Um AV deve ser idealizado de acordo com padrões de 

qualidade que  garantam melhores resultados na aprendizagem (DELONE; 

MCLEAN, 1992; PALLOFF, PRATT, 1999; GRAF; LIST, 2005; NETO; TAKAOKA, 

2010; AGUADO, 2012). 

A qualidade de um AV, segundo Aguado (2012), é importante ser considerada 

frente a uma diversidade de tecnologias da informação e comunicação que são 

criadas e postuladas por diversas ferramentas aplicadas no ensino. A qualidade de 

um AV deve ser analisada de forma a garantir a sua proposta inicial pedagógica. O 

autor ainda remete a informação de que a qualidade de um AV deve ser sempre 

conduzida e vista para o contexto a qual será aplicado.  

Contudo, os avanços tecnológicos recaem nos métodos de ensino, em 

específico o MCE, configurando em novos formatos como os casos multimídia  

enfatizados nesta tese (NAUMES; NAUMES, 1999, BOEHRER, 2000; HOAG; 

BRICKLEY; CAWLEY, 2001; ORGREEN, 2002). 

O propósito desta tese está em analisar o método do caso em multiformatos  

sob  a influência dos estilos e ambientes de aprendizagem, na percepção de alunos 

de graduação de administração. Levanta-se então a seguinte questão: Qual a 
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relação de influência do método do caso nos formatos tradicional, virtual e multimídia 

sob as dimensões da qualidade do ambiente virtual e dos estilos de aprendizagem? 

A seguir, enunciam-se os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Apresentam-se, na sequência, os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o uso do método do caso nos formatos tradicional, virtual e 

multimídia sob a influência dos estilos de aprendizagem e das dimensões da 

qualidade em ambientes virtuais. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar os estilos de aprendizagem dos alunos de graduação em 

administração;  

 

b) Verificar a influência dos estilos de aprendizagem nas dimensões da 

qualidade em ambiente virtual percebidas pelos alunos de graduação 

em administração; 

 

c) Verificar a influência das ponderações teóricas: conteúdo do caso, fase 

curricular, frequência de aplicação e disciplinas, nos fatores 

facilitadores da aplicação do método do caso percebidos pelos alunos 

de graduação em administração; 

 

d) Verificar a influência das dimensões da qualidade do ambiente virtual 

nos fatores facilitadores da aplicação do método do caso percebidos 

pelos alunos de graduação em administração; 
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e) Comparar os fatores facilitadores do método do caso percebidos pelos 

alunos de graduação em administração nos formatos tradicional, virtual 

e multimídia. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A relevância desta Tese justifica-se em três circunstâncias: o ineditismo, a 

não trivialidade e a contribuição científica e social. 

1.3.1 Justificativa de ineditismo 

A partir da busca de estudos sobre os estilos de aprendizagem, ambiente 

virtual de aprendizagem e método do caso constatou-se incidência de trabalhos que 

analisam apenas um ou dois construtos. Estudos como os de Lu et al. (2007), Kozub 

(2010), Schnitman (2010) abordam os estilos de aprendizagem e o ambiente virtual. 

Já estudos como McNeil (1998), Lima (2003), Dechef (2005), Webb Gil e Poe 

(2005), Brooke (2006) analisam o método do caso em ambiente virtual. Quando se 

insere o contexto de casos em ambiente multimídia Naumes e Naumes (1999) 

Boehrer (2000), Hoag, Brickley e Cawley (2001), Orngreen (2002) e Gill (2011) 

apresentam estudos teóricos. Não foram identificados estudos empíricos que 

tratassem especificamente sobre casos em formato multimídia. 

Schnitman (2010) e Oliveira e Domingues (2011) ressaltam a importância de 

investigar os Estilos de Aprendizagem em relação ao ciberespaço de forma que 

novas realidades possam ser encontradas. Os cursos on-line devem considerar 

seriamente a diversidade de estilos de aprendizagem ao projetar e desenvolver on-

line módulos de aprendizagem para alunos diferentes (LU et al., 2007). Estudos que 

relacionam estilos de aprendizagem com ambiente virtual tendem a identificar a 

existência de diferentes estilos em turmas virtuais, bem como a influência destes 

sobre o comportamento e desempenho on-line. No entanto, para fins de análise, os 

estudos não incorporaram o método de ensino utilizado em ambiente virtual quando 

fazem relação com os estilos de aprendizagem. Além disso, não foram identificados 

estudos que explorassem a percepção do aluno sobre o ambiente virtual frente aos 

seus estilos de aprendizagem. 
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McNeil (1998), Dechef (2005), Webb, Gil e Poe (2005), Brooke (2006) e Tran 

(2007) tratam da relação entre ambiente virtual e o método do caso. Esses estudos 

tendem a comparar o método no formato tradicional e seu uso em um ambiente 

virtual de aprendizagem. No entanto, não analisam a incorporação da tecnologia na 

aplicação e formato do caso. 

Assim, não foram encontrados estudos que relacionem o método do caso 

com estilos de aprendizagem, bem como não foram evidenciadas pesquisas que 

incorporem todos os construtos em um único estudo. Além disso, as pesquisas 

apresentadas em sítios de anais de eventos ou em periódicos brasileiros e 

internacionais não declararam analisar e comparar casos em formatos diferentes: 

tradicional, virtual e multimídia, como pretende o autor desta tese.  

A partir de então, a proposta da tese está em relacionar os três construtos: 

estilos de aprendizagem, ambiente virtual e método do caso, o que suporta o 

ineditismo da Tese. Tendo em vista que esta lacuna permite contribuir quanto ao uso 

do método do caso em formatos não tradicionais, principalmente, incorporado pelo 

advento das tecnologias educacionais.  

Os autores Silva et al. (2012) comentam a necessidade de se fazer presentes 

estudos que contemplem o ambiente virtual como local de aprendizagem para 

potencializar os conhecimentos gerados pelo ensino de administração. Quando os 

casos são inseridos no contexto tecnológico, a proposta é adequar aos hábitos dos 

novos alunos e estudiosos, que leem mais conteúdo em forma eletrônica do que 

impressa (GILL, 2011). 

Gill (2011) afirma que casos adaptados a novos contextos tecnológicos 

requerem questões de análise para acessibilidade dos casos por meio da internet, 

bem como, é necessária uma expertise em termos de desenvolvimento de conteúdo 

multimídia. Nesse sentido, casos que fogem ao método tradicional (papel) possuem 

como desafio o desenvolvimento de novas pesquisas que aprofundem o uso de 

tecnologias, a forma como os casos podem ser empregados e, quais são seus 

possíveis resultados. 

A partir dos autores neste tópico apresentados, declara-se a TESE como: 

O caso nos formatos tradicional, virtual e multimídia possui uma relação de 

influência positiva sob o ambiente virtual e os estilos de aprendizagem.  
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1.3.2 Justificativa de não trivialidade 

O MEC delibera uma legislação para educação a distância, mais 

especificamente, o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, em que o artigo 

primeiro descreve: 

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação à distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005). 

O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAED, 

2008) demonstra que houve um índice de 2,5 milhões de brasileiros que estudaram 

por essa modalidade de ensino. Os dados apontam que um em cada 73 brasileiros 

estuda a distância. Nesse sentido, frente aos constantes avanços tecnológicos, 

reforça-se o uso de AVs, pois permitem que vários alunos atuem com menos 

professores, minimizando, assim, custos em termos de estrutura e capital humano. 

Da mesma forma, a Educação a Distância (EaD) permite acessibilidade e 

conhecimento em locais que, antes, não teriam esta possibilidade. 

Ainda como justificativa de não trivialidade, é tendência no mercado uma 

exigência cada vez maior em termos de conhecimentos aliados a prática do 

administrador (BERTERO, 2006). Nesse sentido a utilização do método de casos 

para o ensino permite trabalhar essas habilidades, visando a egressos e executivos 

mais preparados a atuarem na vida organizacional, e a prática gerencial. Nesse 

sentido, o caso para ensino pode permitir ao aluno durante a sua vida acadêmica 

diagnosticar dilemas organizacionais, tomar decisões enquanto gerentes 

protagonistas dos casos, vivenciar experiências até então não vivenciadas ou até 

mesmo despercebidas quanto a sua importância para o campo profissional. Além 

disso, pelo enredo e ambiente de aplicação do caso é possível prover o 

gerenciamento de equipes e se posicionar frente a outros questionamentos 

(FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). 

A realização desse estudo abre espaço para a reflexão de adequação das 

metodologias de ensino adotadas frente à aplicação de recursos tecnológicos de 
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informação e comunicação. A tecnologia avança no contexto das organizações 

e, deve-se também haver uma preocupação em capacitar o aluno para uso 

frequente da informática. No campo da administração, as organizações fazem 

uso de tecnologias para capacitar seus gestores, como também se faz cada vez 

mais presente nos bancos de instituições de ensino superior (IES), principalmente, 

em decorrência da educação à distância (EaD) (ALLY, 2004). O uso de tecnologias 

educacionais em IES se justifica pela flexibilização e ampliação de tempo e espaço 

(LEVY, 1999; SILVA, 2003, SILVA, et al. 2012). 

Silva (2003) argumenta que o ensino on-line transforma a comunicação que 

no ambiente tradicional era apenas síncrona, para uma comunicação assíncrona. 

Essa realidade amplia os espaços de dentro de sala de aula. O professor se torna 

mais presente fora dos horários de sua aula, as discussões não se encerram com a 

saída do professor de sala de aula, mas sim, são transpostas para outros canais de 

comunicação, como chat’s, fóruns e e-mails. Nesse sentido, o tempo de 

comunicação e acesso a informação não possui mais um local com hora 

determinada. Os espaços acontecem do físico para o virtual. E quando inseridos, no 

ciberespaço, é preciso pensar em termos de conseguir se fazer presente, ao mesmo 

tempo em que fisicamente, os agentes de aprendizagem encontram-se distantes 

(LEVY, 1999; FAHY, 2005). 

O ensino superior de administração se insere nesse contexto de considerar 

ambientes virtuais para uma relação tempo e espaço (SILVA et al. 2012). O uso de 

ambiente virtual não se dá apenas para o ensino a distancia, podendo ser utilizado 

de forma mista e suportar por meio de adequações diversas estratégias de ensino. 

Seja pela implantação de tecnologias no ensino ou pela exigência do 

mercado quanto habilidades no uso de recursos tecnológicos, percebe-se que um 

Método de Casos para o Ensino em plataformas digitais poderá expandir avanços 

no ensino da Administração, transpondo barreiras e limites geográficos de tempo e 

espaço. 

Além disso, é fato que alunos e professores, em sua maioria, encontram-se 

no período diurno sob a execução de atividades laborativas profissionais, que não 

a sala de aula. Para tanto, é preciso que os métodos de ensino sejam cada vez 

mais explorados para dinamizar e despertar interesse de ambos, já que, parte de 

suas energias esgotaram-se durante o dia em sua jornada de trabalho (BERTERO, 
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2006). Assim, metodologias e tecnologias que explorem os estilos de 

aprendizagem poderão mais facilmente atingir esse cenário (público). 

1.3.3 Justificativa de contribuição científica e social  

Silva et al. (2012) comentam que no processo do ensino em administração, a 

aprendizagem em ação permite o aluno adquirir conhecimento em tempo real e 

perceber significados sobre o que aprendeu para o seu cotidiano, tendo assim, uma 

aprendizagem significativa e transformadora. Para que esse processo ocorra é 

preciso pensar em formas e métodos de despertem o aluno para participar 

ativamente do processo de aprendizagem. 

Uma das práticas pedagógicas para a aprendizagem em ação na 

administração é o método de casos para o ensino. Roesch (2007) defende que a 

difusão desse método estabelece experiências de aprendizagem em que o aluno 

analisa situações reais de organizações e atuam na resolução de problemas com 

parcimônia e criatividade. 

Fachin, Tanure e Duarte (2007) comentam que estudos acerca do método de 

casos para o ensino podem contribuir para ampliação, aprimoramento e 

fortalecimento de seu uso no Brasil. Seguindo os comentários dos autores é difícil 

determinar as razões pelo baixo uso do método do caso no país. Dalfovo et al. 

(2012) comentam que o número de casos publicados no Brasil vem crescendo, 

fomentando, assim, o uso dessa metodologia. No entanto, ainda existe possibilidade 

para crescimento deste tipo de publicação no Brasil, principalmente em periódicos 

da área. Essa Tese vem a contribuir numa aplicação do método do caso de forma a 

demonstrar possibilidades para seu uso, nos formatos tradicional, virtual e 

multimídia. Além disso, expor resultados de sua aplicação no Brasil, apresentando 

formas de adequar tecnologias e ambientes virtuais para uso de casos de ensino, 

ampliar publicações de casos em outros formatos além do textual.  

Farias e Figueiredo (2011) argumentam que o uso de casos podem ser mais 

bem apresentados quanto às discussões com os alunos, retratando realidades 

organizacionais no ambiente de sala de aula, bem como capacitá-los para melhor 

atuação profissional no mercado de trabalho. Os autores comentam que novos 

estudos devem ser apresentados pela experiência de professores brasileiros com o 
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uso de casos nacionais para que se possa identificar novos caminhos para o uso do 

método do caso e incentivar o ensino ativo. O uso de casos em administração no 

Brasil incentiva o ensino ativo por se tratar de um acelerador de experiências para 

que os futuros administradores ajam com melhores competências em seus 

ambientes profissionais (FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). 

A crescente publicação na área de novas tecnologias da informação e 

comunicação no contexto educacional reforça o interesse pela academia em realizar 

pesquisas nessa temática. A realidade do EaD, após o advento da internet nos anos 

90 aliado ao uso de recursos midiáticos, já não permite que o ensino seja avaliado 

da forma tradicional como até então investigado. 

No campo da aprendizagem on-line não se percebe, nas pesquisas, uma 

uniformidade de termos. Ally (2004) e Neto e Takaoka (2010) ressaltam que os 

termos mais comuns são: e-learning (aprendizagem eletrônica), aprendizagem on-

line, aprendizagem na internet, aprendizagem mediada por computador e 

aprendizagem à distância, sistema de administração da aprendizagem e ambiente 

virtual de aprendizagem. Porém, mais importante que definir um termo é a prática 

adotada, ou seja, alunos mediados por tutor com suporte de um recurso tecnológico 

que permita a interação, monitoramento e controle sobre os agentes envolvidos. Por 

isso, o termo utilizado aqui será ambiente virtual (AV). 

No campo da Administração, a Tese contribuirá por meio do desenvolvimento 

de um método de caso para o ensino em ambiente virtual considerando os estilos de 

aprendizagem. Algumas iniciativas de projetos de pesquisa nessa linha encontram-

se em desenvolvimento para investigar o método do caso em ambiente virtual, como 

é o caso do Projeto de Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí, o Pro-ADM 

(2009). O projeto Pro-ADM (2009) possui o objetivo de desenvolver um sistema de 

aprendizagem-em-ação, utilizando o método de casos para o ensino, para que 

possa ser difundido nos cursos de graduação e pós-graduação em Administração. O 

referido projeto de pesquisa é norteado pela Aprendizagem-em-Ação e Casos para o 

Ensino. Existem seis IES brasileiras e três Instituições de Ensino Superior (IES) 

estrangeiras parceiras nesse projeto 

 Essa Tese, pode contribuir para o desenvolvimento de projetos pedagógicos 

mais dinâmicos e desenvolvimento de competências aos docentes para atuarem 

com alunos de diversos estilos de aprendizagem que sejam motivados a refletir 
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sobre a sua ação e, conforme exposto por Silva et al. (2012), a transformar 

significativamente os processos de aprendizagem. 

Além disso, é importante ressaltar a contribuição para com os alunos 

participantes de uma nova experiência por meio de uma metodologia ativa, bem 

como, demonstrar aos professores possibilidades sobre o uso de casos em formatos 

multimídia. A principal contribuição que envolve o ensino é a aprendizagem de 

alunos de administração que poderão refletir sobre essa prática e, de certa forma, 

encontrar significado para sua ação profissional e, propiciar uma aprendizagem auto 

direcionada, transformadora e experiencial.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este item descreve a organização sumária do presente estudo. Este capítulo 

apresentou a introdução a partir da contextualização do tema de pesquisa, 

apresentando uma realidade objetivada em pesquisas do MEC, bem como, os 

principais conceitos teóricos que sinalizam a justificativa deste trabalho, o problema 

de pesquisa e os objetivos geral e específicos.  

O Capítulo 2 contempla a revisão da literatura. Inicialmente, a aprendizagem 

de adultos aborda conceitos relacionados às perspectivas teóricas da aprendizagem, 

em específico, os ensino tradicional, comportamentalismo, humanismo, cognitivismo, 

construtivismo e, conceitos relacionados a uma aprendizagem transformadora, auto 

direcionada e experiencial. Na sequência, os estilos de aprendizagem, com 

discussão dos modelos e apresentação de estudos empíricos relacionados ao tema. 

Sobre a aprendizagem on-line em ambiente virtual de aprendizagem são 

caracterizados esses ambientes, bem como sua importância e, comentadas as 

dimensões da qualidade. O método de casos para o ensino é conceituado quanto a 

sua estrutura, aplicação e fatores facilitadores. A última parte do Capítulo 2 traz o 

modelo teórico e hipóteses levantadas sobre os construtos Estilos de Aprendizagem, 

Dimensões da Qualidade de um Ambiente Virtual e, os Fatores Facilitadores do 

Método do Caso para o ensino.  

O capítulo 3 apresenta a estratégia de pesquisa e execução do trabalho de 

campo. Em específico, esse capítulo retrata as fases de preparação, de aplicação e 
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de procedimentos para análise dos dados coletados das aplicações do método do 

caso em formato tradicional, virtual e multimídia.  

O capítulo 4 demonstra os resultados alcançados a partir de tabelas e 

interpretações das observações durante a aplicação dos casos de ensino. As 

considerações finais compõem o capítulo 5 apresentando principais conclusões, 

limitações do estudo e sugestões para próximas pesquisas. 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo compreende os principais fundamentos teóricos da 

aprendizagem de adultos visto o tema da tese se direcionar para o ensino superior. 

Na sequência, são apresentados os estilos de aprendizagem, com foco nas 

abordagens de Kolb (1984) e Fleming e Mills (1992), para que o professor consiga 

identificar perfis para melhor planejar sua prática e método de ensino. Os capítulos 

sobre aprendizagem on-line e ambiente virtual de aprendizagem abordam 

características desse meio e as dimensões da qualidade para sua utilização. Por 

último, o método do caso para o ensino é explorado em termos de estrutura e 

fatores facilitadores que justificam a sua aplicação. 

2.1 A APRENDIZAGEM E SUAS TEORIAS 

O cenário educacional sinaliza sobre os aspectos de “aprender bem” (DEMO, 

2004). Há tempos que a educação vem sendo objeto de estudo em pesquisas das 

mais diversas áreas do conhecimento. A realidade educacional comentada por 

Merriam e Caffarella (1999) é afetada por forças demográficas, econômicas e 

tecnológicas. Essas três forças são constituídas por visões das ciências humanas, 

exatas, naturais, saúde e sociais.  

Ao passo que essa heterogeneidade de campos do conhecimento contribui 

para os estudos da aprendizagem, causa também uma complexidade de ideias. 

Para tanto, é importante orientar os principais preceitos que envolvem as teorias da 

aprendizagem. Merriam e Caffarella (1999) classificam os estudos acerca da 

aprendizagem em quatro teorias: behaviorista, cognitivista, humanista e 

aprendizagem social (sócio interacionista). Essa classificação se repete em outras 

obras, como em Mizukami (1986), o qual apresenta uma pequena variação sobre 

aprendizagem, nominando da seguinte forma: tradicional, comportamental, 

humanista, cognitivista e sociocultural. 

Diversos trabalhos como Cranton (1996), Hutto (2009) entre outros adotarem 

a classificação das autoras Merriam e Caffarella (1999) quanto às teorias da 

aprendizagem, fato pelo qual se optou em seguir a mesma abordagem nas 

descrições a seguir. 
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A abordagem behaviorista ou comportamentalista tem como um de seus 

precursores Burrhus Frederic Skinner (MIZUKAMI, 1986). O foco desta abordagem 

está no entendimento do comportamento humano, para que o aluno haja conforme 

os desejos do professor, (HOLLAND; SKINNER, 1973; MILHOLLAN; FORISHA, 

1978; MIZUKAMI, 1986). A ação docente sobre o comportamento do aluno poderá 

ser: reforço positivo e reforço negativo, punição positiva e punição negativa ou 

extinção. Isso quer dizer que, a partir de estímulos, o educando se sente mais 

motivado ou não para uma determinada atividade em si. 

A teoria behaviorista tem foco na mudança do comportamento desejável pelo 

professor. O comportamento desejável deverá ou deveria agir no sentido daquele 

que o professor julga ser importante para aquisição do conhecimento. O 

comportamento pode ser influenciado a partir de reforços/punições. Caso os fatores 

que influenciam os comportamentos não forem direcionados de maneira correta, 

poderá ocorrer à extinção de determinado comportamento, ou seja, a não 

concretização da aprendizagem (MIZUKAMI, 1986; SKINNER, 2000). Assim como 

em outras teorias da aprendizagem, para o comportamentalismo o conhecimento 

também advém da experiência. A aprendizagem será o resultado da experiência. O 

ambiente pode ser controlado e alterado, consequentemente o comportamento 

também sofre mudanças. Um dos precursores dessa ideia é Skinner (2000), que 

trata a realidade como objetiva, ou seja, ela se encontra fora da consciência 

humana. Essa ideia se assemelha a escola de pensamento funcionalista 

apresentada por Burrell (1996) e anos mais tarde comentada por Caldas e Fachin 

(2005). 

Uma teoria que ganhou destaque no ensino foi à escola cognitivista, 

idealizada na década de 30 pela psicologia Gestaltiana e que só foi clarificada anos 

depois por Jean William Fritz Piaget (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). O foco 

dessa abordagem está na aprendizagem baseada em problemas, ou seja, a partir de 

determinada problemática os alunos buscam a solução e, dessa forma, apreendem 

o conhecimento (PIAGET; GRECO, 1974). 

A teoria cognitivista apresenta o aprendiz como capaz de identificar e conferir 

significados. As experiências são analisadas e nesse momento ocorre a 

aprendizagem. A ressalva dessa teoria é que cada um interpreta as informações 

diferentemente dos outros. Por isso o aprendizado se presta a formas individuais 

nos modelos mentais internos (PIAGET, 2010). Aqui são questionados os estilos de 
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pensamento. Entretanto, apesar do viés da construção do conhecimento para o 

indivíduo, as experiências são tratadas pela relação do adulto com o ambiente na 

qual se encontra inserido e a forma como interage com ele (LINDEMAN, 1926). 

Piaget (2010) comenta a necessidade de envolver o real e trabalhar com 

materialismo ao invés de agir com o abstrato ou fictício e histórias narradas. A ação 

docente deverá ocorrer no sentido de desenvolver situações que propiciem a 

cooperação entre o grupo de estudo. 

Personalidade forte na abordagem cognitivista é Lev Semenovitch Vigotsky 

(VIGOTSKY; LURIA; LEONTEV, 1988). O autor preconiza que a aprendizagem se 

dá pela construção do conhecimento a partir das experiências vividas em interações, 

além do histórico de vida pelo qual passou o educando. As experiências são 

consideradas fator importante para o processo de aprendizado do aluno (MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999). No contexto dessa abordagem vale a máxima “é errando que 

se aprende”. A construção da aprendizagem ocorre a partir das experiências vividas 

pelos alunos e desenvolvimento na resolução de problemas. O coletivo se dá pela 

colaboração (interação) entre os agentes envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. 

A teoria humanista envolve o aspecto emocional, onde o indivíduo possui a 

capacidade de saber o momento de aprender. A ação do aluno se dá em função de 

sua auto realização (MIZUKAMI, 1986). Para o contexto da teoria o humanista o 

professor é tido como facilitador desse processo e não exatamente como 

transmissor do conteúdo. O professor deve circunstanciar o ambiente que propicie 

ao aluno, de maneira autônoma, produzir conhecimento. Na teoria humanista o 

conhecimento também é adquirido a partir da experiência do aluno com o ambiente 

(MERRIAM; CAFFARELLA, 1999; PIAGET, 2010). Entretanto, a aprendizagem e a 

necessidade de avançar no conteúdo emanam da consciência do aluno. É preciso 

respeitar as limitações do aluno, visto que cada um possui um ritmo único de 

desenvolvimento (FELDER, 1996). 

Considerando que as abordagens comportamentalista, humanista e 

cognitivista trabalham aspectos isolados, respectivamente, o comportamento e os 

aspectos cognitivos para resolução de problemas, deve-se considerar ainda outras 

vertentes, que também se fazem importantes, dentre elas, a abordagem 

sociocultural, baseado no Brasil; em Paulo Freire (MIZUKAMI, 1986). No contexto 

apresentado por Mizukami (1986) a aprendizagem social é conhecida no Brasil 
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como Sociointeracionista e possui sua base nas relações das pessoas com o 

ambiente. A aprendizagem é construída pela observação e convívio com os outros 

(MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). Esta abordagem revolucionou a educação ao 

tratar do processo ensino aprendizagem enquanto diálogo em classe entre educador 

e educando, a partir da realidade vivenciada pelos indivíduos. O real é trazido para 

dentro de sala de aula e discutido, também são expostos os conflitos em sala, de 

forma a dinamizar, facilitar e promover a aprendizagem. (GADOTTI, FREIRE, 

GUIMARÃES, 1985; MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). 

É preciso inserir o aluno no contexto do ambiente de forma que ele tenha 

consciência que se encontra nele inserido e trazer para dentro de sala de aula a 

realidade do aluno e seu histórico social. O professor e aluno são tratados como 

educador e educando (FREIRE, 1979). O professor se aproxima do aluno, pois faz 

parte do ambiente em que ele está inserido. O docente age na forma de tutoria e 

não como ditador de conteúdo. O aprendizado se dá pelo debate em sala a partir da 

troca de experiências. Essa teoria possui função transformadora sobre a percepção 

de existência do aluno junto ao ambiente (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). É 

premissa para garantia da aprendizagem a consciência de que o aluno faz parte do 

ambiente e do conteúdo que está sendo tratado em aula. 

Das diversas abordagens apresentadas, é importante considerar que elas 

refletem mais sobre o processo de formação escolar do que especificamente em 

aprendizagem para adultos. A aprendizagem para adultos é conhecida como 

Andragogia, do grego andros = adultos e gogos = educar. O principal referencial da 

Andragogia é Malcolm Knowles. A Andragogia considera que o adulto “não sabe que 

sabe”, ou seja, ele não considera suas experiências anteriores como conhecimento 

adquirido (FORREST III; PETERSON, 2006). A clara identificação na aprendizagem 

para adultos, é que o aluno adulto tem consciência de que é necessário continuar 

aprendendo (CARVALHO, 2010). 

Mesmo que a base das teorias da aprendizagem sejam designadas para o 

desenvolvimento e formação das crianças - a pedagogia. Ainda, é possível perceber 

aspectos como a experimentação que também são importante defesa para a prática 

educacional na educação de adultos. Pelo fato do presente estudo tratar dos 
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preceitos da educação de adultos, o foco será sobre as abordagens andragógicas, 

experiencial e interacionismo simbólico. Um dos fatores da educação de adultos que 

se diferencia da educação de crianças, é que em muitos casos o professor é um 

instrutor com faixa etária próxima do aprendiz, o que faz com que esse deva ser 

enxergado como processo ativo na aprendizagem (CHEETHAM; CHIVERS, 2001). 

2.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DA APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

A educação ou aprendizagem de adultos desenvolve-se melhor quando são 

consideradas as especificidades de contextos sociais dos envolvidos. Lindeman 

(1926) refere-se à aprendizagem para adultos ao dizer que o processo educacional 

é infinito, pois a aprendizagem se dá a partir de experiências conjuntamente 

vivenciadas, discutidas e refletidas sobre os conhecimentos do grupo. O autor 

comenta que o mundo dos adultos e a maturidade concernem à consciência da 

existência de limites, que podem ser substanciados pelo processo de 

aprendizagem. O autor reflete sobre preceitos filosóficos de John Dewey de (1910 e 

1916), nas obras “How we think” e “Democracy and education", respectivamente. 

Este filósofo também é basilar para a teoria experiencial preconizada por Kolb 

(1984). Dewey (1916) comenta que o adulto aprendiz recebe influência do ambiente 

ao mesmo tempo em que deseja interagir com ele. Para o autor, a vontade de 

experienciar é que motiva a formação de ideias e, quando não fica observando para 

formar uma próxima ação. 

A educação de adultos não pode seguir um sistema acadêmico em que os 

professores e conteúdos são considerados primários e estudantes são relegados a 

segundo plano. Lindeman (1926) faz uma crítica ao sistema acadêmico da década 

dos anos 1920 ao comentar que na educação de adultos o currículo do curso 

deveria ser construído em direção aos interesses e necessidades do perfil de 

alunos. O perfil adulto é norteado por diversos ambientes, como o ambiente de 

trabalho, o contexto familiar e a vida social, todos interferindo no processo de 

aprendizagem. Os ambientes são ajustes que devem ser considerados como ponto 

de partida na educação dos adultos. O adulto se insere no ambiente em que vive e 

de suas interações emergem diversas possibilidades de aprendizado. O ambiente 

deve ser adotado e utilizado em favor do aluno, de forma que haja confiança e 
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aceitabilidade para o aprendizado (MEZIROW, 1997). O objetivo na construção do 

conhecimento está atrelado a uma série de premissas: à experiências que tenham 

significados, a conhecimentos que sejam transmitidos aos demais colegas, a 

realização pessoal para compartilhar com outras comunidades e grupos proximais. 

Adultos tendem a se aperfeiçoar, desejam se fazer presentes na ordem social e 

querem que suas aspirações sejam criadas e expressas no ambiente. (LINDEMAN, 

1926; HABERMAS, 1981; MEZIROW, 1997). 

A educação de adultos não possui poder para modificar toda uma sociedade, 

mas é premissa para idealização da transformação, no ensino superior em 

específico está atrelada as experiências de seu cotidiano e a novas experiências dos 

alunos. O aprendizado é equiparado à vida, pois a busca pela auto realização se dá 

mediante objetivos e variam ao longo da idade. Mezirow (1997) comenta que é 

comum a variação de interesses e necessidades conforme a faixa etária; há 

diferenças entre criança e adulto. Na idade adulta, a tarefa é ajudar o aluno a 

compreender o novo conteúdo no processo de vislumbrar aplicabilidade em seu 

cotidiano e torna-lo mais consciente e crítico em suas avaliações, suposições, 

valores, julgamentos e sentimentos como também nos dos outros; mais conscientes 

e mais capazes de reconhecer quadros de referência, paradigmas e imaginar 

alternativas, e mais responsáveis e eficazes no trabalho com os outros para avaliar 

coletivamente razões e resolver problemas. Por isso, a educação de adultos é 

apontada como aprendizagem transformadora e, portanto, o ensino deve ser 

centrado no perfil dos alunos e no conhecimento adquirido até determinado 

momento. 

Os desafios encontrados na educação de adultos podem ser descritos a partir 

do que Danis e Solar (2001) discorrem, ao apontarem o ser humano arredio a 

processos de mudanças. Nesse sentido, o professor mesmo munido de ideias 

inovadoras para a prática pedagógica, deve estar ciente de possíveis barreiras na 

adoção de tais práticas. Mesmo assim, o processo de mudança ocorre de forma a 

não estagnar a motivação e a aprendizagem. Para Mezirow (1997) a educação de 

adultos permite processos de mudanças e transformações sociais.  

Considerando o foco deste trabalho, são comentadas na sequência quatro 

abordagens da educação de adultos: a Andragogia, baseada em Malcon Knowles; a 

Aprendizagem Auto direcionada, de acordo com Allen Tough; a Aprendizagem 
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Transformadora, tendo como base Jack Mezirow e a Aprendizagem Experiencial, a 

partir das ideias de David A. Kolb. 

2.2.1 A perspectiva andragógica 

A Andragogia preconiza que a forma de aprender de um adulto difere da de 

uma criança e essa diferença se dá principalmente pelas experiências que um adulto 

já presenciou em relação a uma criança. Outro fator divergente é que o adulto 

possui auto direcionamento, ao contrário das crianças. Um educador de adultos – 

nome auferido por Knowles (1980) – deve ter a função de explorar suas práticas 

educacionais ao aplicá-las aos alunos, que são pessoas maduras. Essa prática deve 

estar em harmonia com as necessidades e satisfação dos alunos, com a missão da 

instituição de ensino e com as exigências da sociedade. O papel do professor está 

no agir não somente como um professor, mas sim como um facilitador da 

aprendizagem. Beavers (2009) comenta da dificuldade para que alunos adultos 

tenham essa consciência e, ainda, da necessidade de deixar clara essa dinâmica no 

início das atividades de estudo, nesse caso, acadêmicas. 

Um educador de adultos é constantemente confrontado por problemas, 

questões e desafios levantados pelos alunos. Os professores precisam politizar o 

ambiente fora da sala de aula como objeto de estudo para exercer a prática em sala 

de aula (FREIRE, 1981; BEAVERS, 2009). A experiência do professor é 

fundamental e deve ser considerada para a ação em sala de aula. 

A Andragogia traz consigo a consciência de que os adultos possuem 

entendimento da necessidade do aprendizado e se satisfazem com isso. Para Byrne 

(2002) os adultos buscam construir conhecimento em um ambiente que esteja de 

acordo com a realidade encontrada por ele. Nesse ponto percebe-se que o ambiente 

implica a aprendizagem, assumindo aspectos de metodologia de aprendizagem e 

fonte de informação.  

A Andragogia integra o ambiente educacional por influências do cotidiano; 

sua motivação é interna em busca da auto realização; possui necessidade de 

identificar conhecimento adquirido em experiências e à realidade; de sentir as 

experiências como fonte ou exemplo de aprendizado; o nível de maturação do adulto 

é individual. 
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Para Lindeman (1926) a aprendizagem no adulto surge da experimentação 

a partir de sua satisfação e atendimento de necessidades e interesses, na medida 

em que esta tenha significado para sua vida. Conforme teoria pedagógica 

construtivista o aprendizado decorre da experiência e interação social. 

Dessa forma, o conteúdo das disciplinas deve ser trabalhado com as 

experiências do cotidiano. O aluno, por necessidade, tem uma aprendizagem auto 

direcionada, por isso o educador deve conduzi-lo ao saber e não exatamente 

transmitir informações. O aluno não pode ser considerado um repositório de 

conhecimento sobre um educador que age no sentido de apenas transmitir ou narrar 

fatos que Freire (1981) aponta como educação “bancária”, pois segue ao sistema 

por muitos adotados e que invalida as possibilidades de criação e reflexão dos 

aprendizes. A avaliação é evidenciada na visão dos alunos pela experiência e não 

propriamente pelo conhecimento adquirido. Defende-se aqui não a separação de 

conhecimento e experiência, mas sim a necessidade de tratá-los como aspectos de 

interdependência. Freire (1979) comenta que a práxis, teoria e prática, possui 

missão libertadora, levando ao pensamento crítico e reflexivo. 

Entende-se aqui que uma educação libertadora ocorre pela capacidade de 

escolha, na qual o aluno possui noção de como pode ter significado o contexto 

social para o conteúdo dentro de sala de aula. Sua emancipação está na 

aprendizagem auto direcionada e auto reflexiva, a partir de significados. 

A experiência e realidade expostas pelo educador de adultos deve ter 

significado no aprendizado, ou seja, o aluno deve encontrar uma razão para estudar 

determinado objeto. Se não há significado na consciência do aluno adulto ele não 

estará apto e disposto a aprender (ILLERIS, 2003). Na falta de significados ocorre 

uma aprendizagem parcial e distorcida. Além disso, o nível de motivação fica baixo e 

consequentemente não há relação da percepção do aluno sobre o objetivo da 

aprendizagem. A ação docente deve considerar e trazer para sala contextos que 

envolvem o cotidiano do aluno (FREIRE, 1979; 1981) porque, dessa forma será 

possível elevar a motivação do adulto, já que perceberá a utilidade na sua vida do 

assunto (KELLY, 2006). 

O conteúdo quando trazido para o contexto da aprendizagem não deve levar 

ao desconforto ou desconfiança do aluno. Esse estado emocional inibirá a sua 

participação seja pela desmotivação ou por medo de uma punição. Mais uma vez o 

papel do educador é primordial para que protocolos de ação e relacionamentos se 
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deem na construção de um ambiente favorável e propício para colaboração (KELLY, 

2006). Se o ambiente de sala de aula permitir ao aluno perceber que aprendeu e 

sentir-se à vontade em participar, então os interesses e necessidades ficarão mais 

claros juntamente com as trocas de experiências.  

Para Silva (2009), as experiências são válidas a partir do momento que o 

aprendiz consegue refletir e identificar uma função para ela.  E, a colaboração entre 

os agentes envolvidos, professor e aluno, torna o ambiente propício as relações de 

trocas de conhecimento e experiências. Nesse âmbito, percebe-se a importância de 

práticas que estimulem as habilidades para se relacionar, trabalhar em grupo e 

desenvolver lideranças. 

Lindeman (1926) colabora com a ideia de que as experiências devem ser 

compartilhadas, não importando que advenha do professor ou do aluno. A ação 

educadora deve ser dialógica e não necessariamente um monólogo do professor. O 

que ocorre na aderência desse diálogo é a democratização do saber. É preciso 

haver essa relação, pois o aprendizado é em conjunto, por isso, os papeis muitas 

vezes se confundem na educação de adultos. Ora os educadores podem ser 

educandos e invertem-se papeis quando educandos se tornam educadores. A 

aprendizagem se dá pela interação com o mundo (FREIRE, 1979, 1981). 

Nesse contexto a Andragogia é aceita por diversos estudos na educação de 

adultos (KNOWLES, 1980; BROOKFIELD, 1986; MERRIAM; CAFFARELLA, 1999; 

CARVALHO et al., 2010), já que diversos professores podem ser inseridos no 

processo de ensino aprendizagem e com isso trazem para sala os conteúdos aliados 

às experiências dos alunos baseados em interesses do grupo. Merriam e Caffarella 

(1999) alertam que o foco da Andragogia está no indivíduo tornando-o 

autossuficiente e autônomo no processo de ensino aprendizagem. Em contra, 

Brookfield (1986) comenta que nem sempre o aluno possui presente um 

comportamento auto direcionado. Para Cheetham e Chivers (2001) é necessário 

repensar o ambiente e o perfil do aluno em sala de aula, pois existem diferenças 

sobre situação econômica e cultural que interferem na forma como o aluno se dedica 

aos estudos e que resultam ou não em uma aprendizagem. 

Ao considerar o contexto brasileiro, a obra de Freire (1981) se assemelha à 

abordagem de Knowles (1980) ao considerar que os adultos possuem condições de 

vida social diferentes. Ao saber que existem discrepâncias entre os alunos presentes 

em uma turma, é provável que existam necessidades de conhecimentos e 
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competências diferentes. Somente quando atendidas essas necessidades é que 

acontece o que Freire (1981) aponta como sendo Libertação. Em comparação com 

Knowles (1980) essa libertação é a real consciência do aluno de sua realidade e seu 

papel na sociedade. Cabe ao professor manifestar-se e conduzir o aluno para o 

caminho certo. Nesse caso, conduzir não pode ser confundido com mostrar, porque 

o processo não necessariamente será construtivo. Então, a Andragogia em vez de 

ser considerada uma teoria de aprendizagem, pode ser pensada como uma 

ideologia. Mesmo assim, muitos educadores ou facilitadores encontram na 

Andragogia princípios que são aplicáveis e úteis para o contexto educacional 

(CHEETHAM; CHIVERS, 2001). 

2.2.2 Por uma aprendizagem auto direcionada 

A aprendizagem auto direcionada possui relação com a educação de adultos. 

Knowles (1980) descreve a aprendizagem auto direcionada como aquela em que o 

aluno é capaz de perceber a necessidade de aprender e possui iniciativa para tal. 

Ou seja, quando o aluno possui responsabilidade primária sobre o planejamento, 

execução e avaliação de suas experiências, existe a aprendizagem auto direcionada 

(ELLINGER, 2004). Isso faz com que a prática possa ocorrer no contexto presencial 

de sala de aula como também fora dela; já que se encontra disponível ao aluno uma 

série de fontes de informação, primárias e secundárias, e recursos para as 

atividades educacionais. 

Knowles (1980) reflete que a aprendizagem auto direcionada não deve ser 

encarada como ação individual e independente do aluno, mas que atua em acordo e 

colaboração com outros agentes envolvidos no processo de aprendizagem. Por isso, 

não apenas atributos pessoais devem ser considerados, mas também outros fatores 

apontados por Merriam e Caffarella (1999), mais especificamente, estímulos aos 

alunos, influências das experiências no ambiente de aprendizagem. 

No ambiente de aprendizagem o aluno se torna vigilante de seu próprio 

desenvolvimento no processo de apreender. Enquanto adota papel de educando 

pode também se transformar em educador de seu próprio aprendizado (FREIRE, 

1981; DECHANT, 1990). 
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O contexto social interfere no processo de aprendizagem uma vez que nele 

encontram-se as fontes de conhecimento e também são baseadas as experiências. 

Igualmente a Andragogia, na aprendizagem auto direcionada os contextos 

econômico e cultural também influenciam a construção do conhecimento do adulto. 

Allen Tough (1966 apud MERRIAM; CAFFARELLA, 1999) foi um dos 

pioneiros a estudar a aprendizagem auto direcionada comentando sobre a 

capacidade de o adulto planejar seus esforços para aquisição de conhecimentos e 

habilidades para a aprendizagem. Essa abordagem desafia os docentes a 

capacitarem seus educandos para auferir aprendizagem auto direcionada. Dynan, 

Cate e Rhee (2008) comentam que as habilidades precisam ser mais bem 

exploradas no ensino superior.  

Mesmo assim, Chien (2004) comenta que a aprendizagem auto direcionada 

faz parte do cotidiano da pessoa fora de sala de aula. Exemplo que dá quando a 

pessoa ao final do dia reflete sobre o que fez ou deixou de fazer e a forma como 

fez. O autor ainda afirma que o fato de trabalhar a aprendizagem auto direcionada 

no ambiente educacional instiga a reflexão e autonomia das ações do aluno. 

Segundo Ellinger (2004) a aprendizagem auto direcionada está alinhada com 

a vida da pessoa. Entretanto existe a aprendizagem auto gerenciada, que requer o 

arranjo dos conhecimentos dos alunos, colaboração entre grupos, resolução de 

problemas por experiências e responsabilidade sobre a própria aprendizagem. Esse 

cenário vêm ao encontro da teoria cognitivista já comentada anteriormente em que 

pode ser utilizada para aprendizagem baseada em problemas (PIAGET, 2010). 

Marion e Marion (2006) caracteriza a resolução de problemas, atividade em grupos e 

autogerenciamento na estratégia método do caso para o ensino. 

A aprendizagem auto direcionada pode também ser vista com enfoque para 

uma aprendizagem transformadora, pois o pensamento crítico é base para o 

processo de aprendizagem (MEZIROW 1985 apud ELLINGER, 2004). Os alunos 

adultos aprendem a pensar como autônomos e responsáveis pelo seu desempenho 

educacional (MEZIROW, 1997). 
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2.2.3 A aprendizagem transformadora 

A base da aprendizagem transformadora pode ser encontrada nos trabalhos 

de Jack Mezirow (1997). Para o autor a aprendizagem transformadora ocorre 

quando o adulto possui ação e reflexão social. É possível que os pré-conceitos que 

um adulto tinha possam, a partir dessa abordagem, serem transformados. 

A abordagem da aprendizagem transformadora pode ser considerada 

emancipatória a partir do momento que o adulto percebe seu pensamento reflexivo, 

tem consciência do que aprendeu e possui capacidade para tal. Cranton (1994) 

considera que o aluno é ciente de seu aprendizado a partir de uma reflexão crítica 

da interação do indivíduo com o social.  

Tanto o indivíduo como o ambiente são importantes para a aprendizagem 

transformadora, pois os adultos adquirem experiências e a partir delas fazem 

associações, criam conceitos, retomam valores, emergem sentimentos, que definem 

a sua visão de mundo (MEZIROW, 1997). No ambiente de sala de aula o adulto 

avalia o que lhe é dito e projeta respostas em julgamento ao que se está sendo 

estudado. 

Taylor (1998) comenta que o desafio está em lidar com essa abordagem de 

aprendizagem transformadora no contexto de sala de aula, pois requer tempo e 

habilidades em gerir alunos com maior e menor propensão às mudanças e, 

assegurar sentimentos de confiança. Para Cranton (1994) a aprendizagem 

transformadora exige do professor o repensar crítico de seu papel enquanto 

educador de adultos e da capacidade para fazer autorreflexão e instigar a reflexão 

em seus alunos. 

A aprendizagem transformadora tem forte enfoque para o contexto 

organizacional e que pode ser mais explorado em âmbito educacional (BROOKS, 

2004). Por isso, vale a pena retomar Freire (1981) com a educação de adultos pela 

reflexão crítica.  

A emancipação ou libertação ocorre a partir do momento em que o educando 

possui plena consciência de seu estado na sociedade e quer transformar a si 

mesmo e a própria realidade. A aprendizagem transformadora pode ser apoiada no 

que Freire (1981) descreve como a Práxis (Teoria + Prática). 

Dentro da aprendizagem transformadora Habermas (1981) contribui com o 

conceito de comunicação participativa ao considerar que as realidades são 
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construídas em conjunto. Para operacionalização desse método é necessário, no 

mínimo, o envolvimento, de duas pessoas se esforçando para chegar a um 

entendimento do significado de uma interpretação ou a justificação de uma crença. 

Como ideal, a comunicação participativa envolve o consenso entre as partes 

envolvidas. Mezirow (1997) comenta que a aprendizagem transformadora acontece 

em colaboração, analisando as experiências relacionadas dos outros para chegar a 

um entendimento comum que mantém até novas evidências ou novos argumentos 

são gerados. 

Se essa reflexão não for explorada nos métodos educacionais com foco nos 

preceitos da Andragogia, não necessariamente terá significado o aprendizado ou 

conhecimento adquiridos durante o ensino superior. 

2.2.4 A aprendizagem pela experiência 

É consenso na academia que o precursor da aprendizagem experiencial é 

David A. Kolb com sua obra Experiential Learning de 1984 (FELDER, 1996; 

AKELLA, 2010). Kolb (1984) considera que a aprendizagem é chamada de 

experiencial por dois motivos: o primeiro por relacionar as origens intelectuais dos 

autores Dewey, Lewin e por último Piaget; o segundo por considerar que no 

processo de aprendizagem o conhecimento é construído a partir da experiência e a 

sua reflexão sobre si mesma. 

A aprendizagem experiencial é importante, nos mais diversos campos, em 

específico para a administração porque permite projetar muitos tipos de gestão e 

programas de desenvolvimento profissional (WHITE, 1992). Nesta abordagem Kolb 

(1984) sugere através da aprendizagem experiencial, uma perspectiva holística 

integrativa que combina as variáveis: experiência, percepção, cognição e 

comportamento; ilustrando os modelos de Dewey, Lewin e Piaget. 

No modelo de Lewin apresentado por Kolb (1984) podem-se notar dois 

aspectos do modelo de aprendizagem, primeiro é sua ênfase no aqui e agora e a 

experiência concreta para validar e testar conceitos considerados abstratos. Kolb 

(1984) comenta o modelo e sugere que a experiência pessoal imediata é o ponto 

central para a aprendizagem, dando corpo e significado pessoal e subjetivo para 

conceitos abstratos; reforça que o compartilhamento é o ponto de referência para 
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testar as implicações e a validade das ideias criadas durante o processo de 

aprendizagem.  

O segundo aspecto levantado por Lewin e citado por Kolb (1984) é a 

pesquisa-ação, baseadas em feedback de processos, de treinamentos realizados. O 

modelo de Lewin citado Kolb (1984) se baseou no conceito de feedback da 

engenharia elétrica para descrever uma aprendizagem social e a resolução de 

problemas como processos válidos. 

O modelo de Dewey apresentado por Kolb (1984) sobre aprendizagem em 

sua descrição no modo aprender tem semelhança com Lewin, na ênfase da 

aprendizagem como um processo dialético integrado. Mas segundo Dewey a força 

principal está na vontade do aluno experienciar, o leva à formação de novas ideias. 

Já o adiamento de uma ação imediata é essencial para a observação e julgamento, 

para que se possa intervir, pois a ação é essencial para o cumprimento do objetivo. 

(KOLB, 1984) 

No modelo de Piaget de Aprendizagem e Desenvolvimento Cognitivo, a 

aprendizagem se desenvolve através de um ciclo de interação entre o indivíduo e o 

ambiente, que é semelhante aos modelos de aprendizagem de Dewey e Lewin. Mas, 

Piaget (1970 apud KOLB, 1984, p.25) acrescenta quatro estágios da aprendizagem: 

interação, processo, compreensão e experiência. Kolb (1984), com base nos quatro 

estágios do crescimento cognitivo de Piaget, define Estilos de Aprendizagem. 

2.3 OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM E AS PREFERÊNCIAS DE COMO 

ESTUDAR 

Um modelo de estilo de aprendizagem é útil, se equilibrar instruções sobre 

cada uma das dimensões dos modelos e atender às necessidades de aprendizagem 

de todos os estudantes, essencialmente, em uma classe. O professor, independente 

de sua área de conhecimento, precisa ter em mente o planejamento de sua prática 

docente e o objetivo de aprendizagem para a escolha da melhor estratégia dentro do 

ambiente educacional (MASETTO, 1994; MARION; MARION, 2006). Um dos 

requisitos para planejar sua ação docente é considerar o perfil da turma que pode 

ser definido pelo semestre em que estão cursando, experiências anteriores com a 
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turma, requisitos da disciplina e objetivos pedagógicos a serem atingidos 

(MASETTO, 1994).  

A dependência de trajetória de uma pessoa, em termos de código genético, 

experiências passadas, cultura, ambiente familiar, escola, profissão e redes de 

relacionamento são os pilares para formação de um perfil determinante sobre as 

preferências para aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes (CAVELUCCI, 

2012). Jung (1991) apresenta que o perfil do indivíduo pode ser identificado por 

estilos cognitivos, que derivam da forma como são percebidas as coisas e também 

de como são julgados os fatos.  

2.3.1 Modelos de estilos de aprendizagem 

Os estudos de Jung (1991) foram balizadores para estudiosos como 

Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, respectivamente, mãe e filha que 

apresentam e tipificam indivíduos por arquétipos psicológicos por meio do modelo 

MBTI - Myers-Briggs Type Indicator (MYERS; MYERS, 1997).  

Kolb (1984), Fleming e Mills (1992), Felder (1996) e Gardner (2000) 

apresentam outras propostas para identificação do estilo do indivíduo. Estes e 

outros, comentam sobre a necessidade de identificar o perfil do aluno em aspectos 

dos estilos de aprendizagem que são individuais. É preciso refletir sobre o perfil de 

cada aprendiz para melhor explorar as práticas pedagógicas, bem como uma forma 

de avaliá-las. 

É possível perceber pelas descrições das características de cada estilo de 

aprendizagem que os alunos podem se diferenciar pela forma como agem, 

interpretam a realidade e pelas suas preferências para alcançar a aprendizagem. Na 

literatura acerca desses estilos, podem ser encontrados diversos modelos conforme 

apresentado no Quadro 1 nas duas páginas subsequentes. 
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Quadro 1 – Modelos sobre Estilos de Aprendizagem 

Modelo Características 

Myers-
Briggs 

(MBTI) 

Este modelo classifica os alunos de acordo com suas preferências em escalas derivadas da teoria do psicólogo Carl Jung sobre os 
tipos psicológicos (FELDER, 1996). Os estudantes podem ser: 

 Extrovertidos (experimentar as coisas, o foco sobre o mundo exterior das pessoas) ou introvertidos (pensar sobre as coisas, o foco 
no mundo interior das ideias); 

 Sensores (prático, detalhista, foco em fatos e procedimentos) ou intuitivos (imaginativa, conceito orientado para o foco, sobre os 
significados e possibilidades); 

 Pensadores (cético, tendem a tomar decisões baseadas na lógica e regras) ou antenas (apreciativa, tendem a tomar decisões 
baseadas em considerações pessoais e humanista); 

 Judgers (definir e seguir agendas, procurar o fechamento, mesmo com dados incompletos) ou percebem (se adaptar à evolução 
das circunstâncias, resistir ao fechamento). 

Instrumento 
Dominância 

(HBDI) 

Conforme Felder (1996) esse método classifica os alunos em termos de suas preferências em relação para pensar em quatro modos 
diferentes com base no funcionamento de tarefas especializadas do cérebro físico: 

 Quadrante A (lado esquerdo do cérebro, cerebral). Lógica, analítica, quantitativa, factual, crítica; 

 Quadrante B (lado esquerdo do cérebro, sistema límbico). Sequencial, organizado, planejado, detalhado, estruturado; 

 Quadrante C (lado direito do cérebro, sistema límbico). Emocional, interpessoal, sensorial, sinestésico, simbólica; 

 Quadrante D (lado direito do cérebro, cerebral). Holístico, visual inovador. 

Silverman 

Felder (1996) comenta a existência de cinco estilos: 

 Sensoriais (concreto, prático, orientado para fatos e procedimentos) ou alunos intuitiva (conceptual, inovador, orientado para teorias 
e significados); 

 Visuais (preferem representações visuais do material apresentado - imagens, diagramas, fluxogramas) ou alunos verbal (preferem 
explicações faladas); 

 Indutivos (preferem apresentações que procedem do específico para o geral) ou dedutivo alunos (preferem apresentações que vão 
do geral para o específico); 

 Ativos (por tentar as coisas, trabalhar com os outros) ou alunos reflexivos (aprender a pensar sobre as coisas, trabalhar sozinho); 

 Sequenciais (linear, ordenada, aprender em pequenos passos incrementais).  
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VARK 

Fleming e Mills (1992) apresentam os estilos do modelo VARK: 

 Visual (V) - o estilo Visual aprende melhor por meio de esquemas, figuras, gráficos e outros recursos visuais. Os recursos visuais 
são comuns no campo da administração, por apresentar figuras sobre ambientes organizacionais, esquemas como fluxogramas de 
processo ou organogramas da estrutura organizacional ou até gráficos que demonstram um histórico de vendas, crescimento, 
situações financeira, pesquisas de mercado entre outras informações.  

 Auditive (A) - esse estilo prefere aprender na presença do professor, o aluno escute as informações e explicações que são 
transmitidas por meio da fala. Ao passo que esse estilo aprende melhor por sons, pode facilmente se distrair e desvia a atenção com 
outros sons que envolvem o ambiente de sala de aula. Aulas palestradas pode ser a preferência por esse tipo de aluno. 

 Leitura e Escrita (R) - o terceiro estilo, representado na letra R condiz sobre duas palavras, respectivamente, Leitura e Escrita. 
Alunos que possuem esse perfil preferem estudar isoladamente, presos a textos de leituras. Outra característica deste grupo é que 
possuem facilidades com a escrita. Esse aluno desenvolve melhor trabalhos que necessitem a busca por livros, se dão melhor com 
conceitos teóricos e preferem deixar formalizados seus conhecimentos no papel. Outra característica é que tendem a ser mais 
teóricos. 

 Sinestésico (K) - o estilo Sinestésico prefere trabalhos em grupo. Esse aluno possui como principal característica a aprendizagem 
por meio de experiências. O aluno com esse perfil possui preferência em experienciar sobre o objeto de estudo. Além disso, ao 
contrário do estilo Leitura e Escrita, possui pré-disposição pela colaboração entre os agentes envolvidos no processo de 
aprendizagem. Aulas práticas são preferidas por esse estilo. 

 Multimodal (M) - esse estilo é considerado híbrido e em um mesmo nível possui dois ou mais estilos do Modelo VARK. Esse estilo 
consegue se adequar melhor a diversas situações já que sua adaptabilidade para um método de ensino é fluída. 

KOLB 

Kolb (1984) apresentam quatro estilos de aprendizagem: 

 Divergente: Tem a força oposta da aprendizagem da convergência, esta abordagem enfatiza a experiência concreta e observação 
reflexiva. O ponto positivo desta orientação reside na capacidade imaginativa e consciência de valores e significados para o indivíduo. 
Um indivíduo classificado neste estilo tem melhor desempenho em situações que exigem a geração de ideias alternativas como 
exemplo um "brainstorming”; 

 Assimilador: As capacidades de aprendizagem que predominam são a observação reflexiva e a conceituação abstrata. O ponto 
positivo desta orientação está presente no raciocínio indutivo e a capacidade de criar modelos teóricos, bem como assimilar 
observações discrepantes em uma explicação integrada. Este estilo é menos focado nas pessoas e mais preocupado com ideias e 
conceitos abstratos; 

 Convergente: Baseia-se na aprendizagem de habilidades dominante, conceituação abstrata e experimentação ativa. A maior 
vantagem deste estilo reside na resolução de problemas, tomada de decisão, e a aplicação prática de ideias. Neste estilo de 
aprendizagem, o conhecimento é organizado de tal forma que, por meio hipotético-dedutivo, pode ser focada em problemas 
específicos; 

 Acomodador: Estilo contrário à assimilação, enfatizando a experiência concreta e a experimentação ativa. O intuito forte dessa 
orientação encontra-se em fazer as coisas, e se envolver em novas experiências através de planos e tarefas definidos. A ênfase 
adaptativa desta abordagem está em busca de correr riscos, e oportunidades e ação. Este estilo é chamado Acomodador por ser o 
estilo adequado em situações de adaptação em determinadas circunstâncias de forma imediata. Pessoas com estilos de 
aprendizagem Acomodador são vistas à vontade com as pessoas, mas às vezes são vistas como impacientes e agressivas. 

  Fonte: Adaptado a partir de Kolb (1984), Felder (1996) e Fleming e Mills (1992) 
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Além dos modelos demonstrados no quadro 1, cita-se o modelo de Gardner 

(2000) que define Estilos de Aprendizagem em 08 inteligências múltiplas, quais 

sejam: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal-sinestésica, musical, 

interpessoal, intrapessoal e naturalista. Essas inteligências podem determinar 

preferências por estudos e formas didáticas para aprender conteúdos. 

Cabe destacar o modelo de Kolb (1984) já validado em diversos estudos 

nacionais e internacionais. Os estudos de Kolb (1984), baseados numa 

aprendizagem experiencial considera o ciclo de aprendizagem.  Para Kolb, Rubin e 

McIntyre (1978) a aprendizagem quando combinada a uma solução de problemas, 

fazem com que o indivíduo consiga, a partir de sua experiência, gerar conceitos, 

regras e princípios que orientará seu comportamento em novos contextos. Essa 

dinâmica pode ser ativa ou passiva, concreta ou abstrata. Os quadrantes envolvidos 

pelos eixos da Figura 1 estruturam quatro estilos de aprendizagem. 

 

Figura 1 – Estilos de Aprendizagem de KOLB 

 
Fonte: Adaptado a partir de Kolb (1984) 

 
Por se tratar de um ciclo, não existe fim no processo, pois a aprendizagem é 

vista em um continnum. Os conceitos são testados na experiência, para então serem 
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modificados pela observação de sua aplicação. Os alunos aprendem quando os 

conteúdos são expostos junto as suas necessidades e objetivos pessoais (KOLB, 

RUBIN, McINTYRE, 1978). Como existem objetivos pessoais, estes são inerentes 

ao individuo, no caso o aluno, o que determina a ele um estilo de aprendizagem.  

Para identificação do Estilo de Aprendizagem, Kolb (1984) apresenta um 

inventário refletindo a auto avaliação do indivíduo da forma como ele prefere 

aprender. Kolb, Rubin e McIntyre (1978) ressaltam que não existe estilo certo ou 

errado, estilo melhor ou pior. A competência será afinada quando utilizado o estilo 

de forma apropriada.  A partir de então é que se definem características dos estilos 

de aprendizagem. 

Marion e Marion (2006) lembram que existem formas do aluno aprender, 

quais sejam a visual, a auditiva e a sinestésica. Essas diversas formas vêm ao 

encontro do modelo de estilo de aprendizagem VARK proposto por Fleming e Mills 

(1992). A palavra VARK é um acrônimo das palavras em língua inglesa: Visual, 

Auditive, Read and Write e Kinesthetic. Cada palavra representa um estilo de 

aprendizagem que se refere à forma como o aluno prefere aprender (Quadro 02). 

Para identificar o estilo de aprendizagem do aluno conforme o modelo VARK 

(2012), existe um instrumento composto de 16 perguntas. Cada pergunta possui 

quatro opções de resposta em que o aluno precisa se posicionar sobre a forma 

como aprende melhor. Ao final desse questionário, existe um gabarito em que são 

identificados os estilos, Visual, Auditivo, Leitura e Escrita e Sinestésico. A soma 

destes representará o perfil predominante sobre a forma como o aluno prefere 

aprender. Vale lembrar que dependendo das respostas o aluno poderá ser inserido 

em um novo estilo que é o Multimodal. A realização do teste pode ser feita 

diretamente na internet1. 

Sobre o modelo VARK, é interessante comentar que não existe clara 

definição se o modelo de estilos proposta foi delineado a estudantes em idade de 

formação escolar ou adultos. O modelo trata dos estilos de aprendizagem 

independente da faixa etária do aluno. 

 

                                                           
1
 O questionário em versão portuguesa foi traduzido por Rory Cordeiro da Silva em novembro 

de 2006. O questionário na língua portuguesa está na versão 7.0 e pode ser encontrado no link: 
http://www.vark-learn.com. 
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2.3.2 Estudos empíricos sobre estilos de aprendizagem 

Estudos empíricos nacionais e internacionais que tratam dos estilos de 

aprendizagem podem ser encontrados nos achados de Wynd e Bozman (1996), 

Cerqueira (2000), Madkur, Mrtvi e Lopes (2008), Reis e Paton (2009), Kolb e Kolb 

(2010), Schnitman (2010), Oliveira Gubiani e Domingues (2011), Cordeiro e Silva 

(2011), Valaski, Malucelli e Reinehr (2011) e Miranda, Miranda e Mariano (2011). O 

quadro 2 apresenta os modelos utilizados por estes autores: 

 

Quadro 2 – Estudos sobre Estilos de Aprendizagem 

Modelo 
utilizado 

Autores Proposição do estudo 
Tipo de 

pesquisa 

-Kolb 

Wind e 
Bozman 
(1996) 

Relação entre estilo e questões demográficas Quantitativo 

Cerqueira 
(2000) 

Identificação dos estilos de aprendizagem com a 
área de graduação 

Quantitativo 

Madkur, 
Mrtvi e Lopes 

(2008). 

Analisar o estilo de aprendizagem em jogos de 
empresa 

Quantitativo 

Reis e Paton 
(2009) 

Identificar os estilos de aprendizagem em ciências 
contábeis 

Quantitativo 

Kolb e Kolb 
(2010) 

Analisar a aprendizagem experiencial em jogos Qualitativo 

Cordeiro e 
Silva (2011) 

Relacionar estilo de aprendizagem com o 
desempenho acadêmico em finanças 

Quantitativo 

-Kolb, Myers 
e Briggs 
-Felder e 

Silverman. 

Felder e 
Brent (2005) 

Analisar os estilos de aprendizagem de 
estudantes de engenharia 

Misto 

-Kolb 
-Vark 

-Felder. 

Valaski, 
Malucelli e 

Reinehr 
(2011). 

Identificar os estudos que utilizam teorias de 
estilos de aprendizagem para adaptação e 
aplicação de pesquisas em ambientes virtuais 

Quantitativo 

-
Inteligências 

Múltiplas 

Oliveira, 
Gubiani e 

Domingues 
(2011) 

Identificar as inteligências múltiplas dos 
estudantes e os métodos de ensino utilizados 
pelos docentes para o estimulo destas 
inteligências em cursos de graduação de uma 
universidade do Sul do Brasil 

Quantitativo 

-Vark 

Miranda, 
Miranda e 
Mariano 
(2011) 

Compreender como são realizadas as aulas de 
contabilidade Introdutória em uma IES do Interior 
Paulista e se as estratégias utilizadas estão 
contribuindo para o aprendizado efetivo do aluno e 
consequentemente maximizando o desempenho 
dos mesmos. 

Quantitativo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da revisão de literatura (2012). 

 

Conforme Quadro 2, o estudo de Wind e Bozman (1996) contribui ao informar 

que alunos de diferentes origens demográficas contribuem mais para o ensino, pois 

possuem estilos de aprendizagem diferentes. No entanto, estilos de aprendizagem 
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diversos também podem ser encontrados com pessoas de mesmas localidades, 

conforme exposto por Cerqueira (2000). Mesmo assim, ela identificou no sul do 

Brasil maior predominância de alunos Assimiladores. 

O estudo de Cerqueira (2000) aplicou no Brasil o inventário de Kolb (1984) 

identificando a relação de alunos de diversos cursos de graduação com os estilos de 

aprendizagem mais presentes. O estudo demonstrou que existem associações ao 

estilo de aprendizagem e as áreas do conhecimento bem como as regiões do país 

que devem ser consideradas. O estudo sugere também que no sul do Brasil seja 

realizado estudo com Instituições Privadas, já que só participaram de sua amostra 

instituições públicas. 

Mdkur, Mrtvi e Lopes (2008) encontraram certa relação entre equipes de 

jogos de empresa e estilos de aprendizagem. As equipes compostas por grupos de 

alunos com estilos de aprendizagem heterogêneos confirmaram melhores resultados 

no jogo de empresa. Os grupos de alunos formados apenas por estilos de 

aprendizagem “Divergente” obtiveram diferentes resultados em relação aos demais. 

Os jogos são importantes para aprendizagem experiencial, conforme relato de Kolb 

e Kolb (2010).  

O estudo de Kolb e Kolb (2010) retrata a importância da aprendizagem 

experiencial, porém não estereotipa alunos parte do estudo com seus respectivos 

estilos de aprendizagem. O estudo é uma forma de demonstrar a importância da 

aprendizagem experiencial, e que o jogo beneficia maior responsabilidade ao aluno 

quanto à gestão de sua autoaprendizagem.  Outro benefício está no aluno não se 

concentrar apenas no placar, já que este, só possui sentido ao considerar sua 

experiência na forma de jogar. 

Assim como o estudo de Cerqueira (2000) identificou certa relação com estilo 

de aprendizagem e a área de formação, Cordeiro e Silva (2011) corroboram ao 

identificar que as maiorias dos alunos pesquisados em administração também 

possuem estilo de aprendizagem “Assimilador”. Ao relacionar estilos de 

aprendizagem com desempenho curricular em finanças dos cursos de 

administração, não encontraram relação significativa, mas, identificaram relação 

entre a experiência profissional e o estilo de aprendizagem, contribuindo ao 

comentário de que a aprendizagem experiencial ocorre da interação do aluno com o 

seu ambiente.  
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Ao perceber os resultados dos estudos de Cerqueira (2000) e Cordeiro e 

Silva (2011) percebe-se complementaridade nos resultados de Reis e Patom (2009) 

ao analisar diferenças de estilos entre instituições públicas e privadas. Os resultados 

apontam maior predominância do estilo Convergente, independente do tipo de 

instituição, porém, vale ressaltar que a amostra do estudo de Reis e Patom (2009) 

foi aplicada com alunos do curso de ciências contábeis. Nesse sentido, retoma-se o 

estudo de Cerqueira em que descobriu diferenças em termos de área de 

conhecimento e estilo de aprendizagem predominante. 

Outro estudo que compara a relação da área de conhecimento dos cursos 

com estilos de aprendizagem pode ser encontrado em Oliveira, Gubiani e 

Domingues (2011). Os autores demonstram a partir do modelo de Inteligências 

Múltiplas que existem diferenças entre os estilos e o curso de graduação do aluno. 

No caso dessa tese, há de se ressaltar o curso de administração, que na pesquisa 

dos autores teve como característica mais latente “a inteligência interpessoal” e a 

“inteligência linguística” com menor ocorrência. 

Valaski, Malucelli e Reinehr (2011) identificaram por meio de uma 

bibliométrica diversos estudos empíricos que utilizaram as teorias de estilos de 

aprendizagem. Entre os modelos mais aderidos por pesquisas encontram-se o de 

Felder e Silverman, Kolb, Vark e Keefe. Esses modelos de estilos de aprendizagem 

foram os mais aderidos e recomendados para pesquisas que envolvam o uso de 

tecnologias educacionais. O modelo de Keefe não é abordado nesse estudo por se 

tratar de um modelo destinado especificamente para o ensino médio. Além disso, 

esse estilo classifica o aluno em Visual, Auditivo e Sinestésico, que de certa forma, 

não contempla o estilo Leitura e Escrita de VARK, preconizado por Fleming e Mills 

(1992).  

Oliveira, Gubiani e Domingues (2011) identificaram em seu estudo que alunos 

de administração possuem forte presença da inteligência interpessoal, que está 

atrelada a aprendizagem por meio de interações entre os agentes envolvidos no 

processo de aprendizagem. A inteligência linguística demonstrou menor ocorrência 

entre alunos de administração. No entanto, ao verificar as metodologias mais 

exploradas por professores, percebeu-se que os docentes do curso administração 

exploram mais ativamente as inteligências intrapessoal e linguística. Os autores 

reforçam os achados de Cerqueira (2007) em que identificou alinhamento entre 

determinado estilo e o curso de graduação. 
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Oliveira, Gubiani e Domingues (2011) e Miranda, Miranda e Mariano (2011) 

relacionam estilos de aprendizagem com métodos de ensino. No entanto, os dois 

estudos utilizam modelos de estilos diferentes e foram aplicados em cursos 

diferentes. Enquanto Oliveira, Gubiani e Domingues utilizaram as inteligências 

múltiplas de Gardner (2000), Miranda, Miranda e Mariano (2011) utilizaram o Modelo 

Vark de Fleming e Mills (1992) apenas em cursos de ciências contábeis.  

Miranda, Miranda e Mariano (2011) apontam uma grande concentração de 

alunos e professores Sinestésicos e que as técnicas tradicionais de aulas 

expositivas, resolução de exercícios e seminários ainda são as predominantes em 

sala de aula, mesmo não sendo algumas destas vistas pelos alunos como as mais 

pedagógicas. Da mesma forma, Oliveira, Gubiani e Domingues (2011) identificam as 

aulas expositivas como as mais presentes dentro de sala de aula e que prevalecem 

à inteligência linguística, que no caso, possuiu menor incidência da mesma, sobre a 

amostra de alunos de administração estudada. 

Oliveira, Gubiani e Domingues (2011) e Miranda, Miranda e Mariano (2011) 

constataram que as técnicas de ensino consideradas como mais utilizadas nem 

sempre são condizentes com o estilo de aprendizagem do aluno, o que poderia estar 

relacionado às características do curso. Observou-se, ainda, que algumas técnicas 

sejam pouco trabalhadas pelos docentes e não percebidas pelos estudantes como 

de valor para seu aprendizado, mesmo sendo ela característica de seu estilo de 

aprendizagem.  

Os resultados de Felder e Brent (2005) foram baseados em três modelos de 

estilos de aprendizagem no ensino de engenharia. Apesar da área de conhecimento 

da engenharia pertencer às ciências exatas e naturais e, a administração ter como 

fundamento as ciências sociais aplicadas. Os autores, por sua vez, comentam que 

independentemente do estudante que entenda melhor os pontos fortes e fracos 

associados com suas atitudes e preferências, o mais provável será que eles 

aprenderão de forma eficiente na escola e em toda a sua carreira. 

A partir do momento em que o professor opta por determinada metodologia 

de ensino é preciso pensar que pela ação inerente a sua escolha, poderá explorar 

determinados estilos de aprendizagem, seja de forma a facilitar o aprendizado a 

partir das preferências de seus alunos ou também para estimular novas formas de 

aprendizado. 
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2.4 O ENSINO EM AMBIENTE VIRTUAL (AV): CONCEITOS E ESTRUTURA DA 

APRENDIZAGEM ON-LINE 

O uso estratégico do ensino on-line é aquele que consegue aliar informações 

antigas e novas para aquisição de conhecimentos significativos e estimula 

habilidades para uso das tecnologias da informação e da comunicação (TIC). As 

TICs devem permitir a flexibilização do tempo e espaço em sala de aula e expandir a 

disponibilização de informações e entrega de novos canais de comunicação (SILVA, 

2003; MORAN, MASETTO; BEHRENS, 2004). É preciso considerar que existe no 

mercado uma gama de recursos tecnológicos, específicos, para o ensino, bem 

como, o uso de outros recursos que podem ser adaptados para o ambiente 

acadêmico (FAHY, 2004).  

Clark (1983) trata os recursos tecnológicos como um meio que facilita e 

dinamiza a instrução. Para o autor as tecnologias não podem ser tratadas como 

bases teóricas, mas sim como contextos para prover aprendizagem. O autor Clark 

(1983) identificou que alunos que utilizam recursos multimídia possuem outras 

possibilidades para a aprendizagem em relação à sala de aula tradicional (entenda-

se, aqui, tradicional uma sala com carteiras, cadeiras, quadro negro, alunos e 

professor). 

Qual seria, então, o papel da tecnologia no cenário educacional? Kozma 

(2001) defende a ideia de que a tecnologia consegue transpor realidades e 

simulações para o ambiente de sala. Nessa mesma linha, Moran, Masetto e Behrens 

(2004) comenta que o docente pode usufruir de diversas ferramentas e de 

metodologias de ensino seja em modalidade presencial ou virtual. Os ambientes 

virtuais ampliam o papel do professor para um gestor de pesquisa e comunicação, 

dentro e fora da sala de aula. 

Há de se ressaltar benefícios que a aprendizagem on-line possui. Um deles é 

a flexibilidade do acesso; a partir do momento que existe um local com hardware, 

software e internet, ampliam-se os acessos em tempo e espaço (LEVY, 1999). É 

necessário que o design da tecnologia seja pensado estrategicamente com a 

aprendizagem e centrado no aluno (PALLOFF; PRATT, 1999). 

Palloff e Pratt (1999) comentam sobre o foco de a aprendizagem ser centrada 

nos alunos, a tecnologia não poderá ser relegada a uma simples entrega de material 

ou conteúdo, deve envolver processos e recursos de comunicação e colaboração. 
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Silva (2003), Ally (2004) e Barbosa (2005) reforçam aspectos do uso de recursos 

midiáticos que promovam a interação entre alunos x alunos e entre alunos x 

professores interferem na percepção de qualidade de um ambiente virtual. 

Retomam-se, então, aspectos da aprendizagem experiencial (KOLB, 1984) de forma 

a permitir um ambiente de troca, colaborativo, para que se possam adquirir 

conhecimentos (DEWEY, 1916). 

Ally (2004) reforça que para o ensino on-line é importante analisar as 

contribuições das diversas escolas de pensamento de aprendizagem. O autor ainda 

defende que para uso de tecnologias educacionais podem ser combinadas teorias 

de aprendizagem a fim de prover melhores práticas mediadas por computador. 

Quando uma estratégia de ensino motiva o aluno, a aprendizagem fica mais 

acessível e fluída. Lindeman (1926), Knowles (1980) e Merriam e Caffarella (1999) 

comentam que o aluno só aprende quando se sente motivado para tal. Neste sentido 

é preciso respeitar os estilos de aprendizagem de forma a motivar, interagir e 

conduzir a colaboração e troca de conhecimentos e experiências (KOLB, 1984; 

FLEMING; MILLS, 1992). 

Ally (2004) reforça a exploração de sistemas sensoriais do aluno e para 

isso é necessário ter um bom web-designer. Esse profissional explora aspectos 

de ergonomia, como disponibilização dos links, gráficos, cores, tamanho de 

texto entre outros (FILATRO, 2004; ALLY, 2004; SCORM, 2009). Da mesma 

forma, é interessante considerar que os ambientes mediados por computador são 

multimídia e hipermídia, podendo apresentar informações não somente a partir de 

textos, mas que se explorem recursos estéticos, por exemplo, áudio e vídeo (FAHY, 

2004; BARBOSA, 2005). 

Ally (2004) estabelece critérios para se trabalhar na aprendizagem on-line. Ao 

conduzir os estilos de aprendizagem em uma aprendizagem on-line é possível 

determinar atividades adequadas a cada indivíduo (Quadro 3). 

Ally (2004) comenta que uma boa estratégia on-line para estimular a 

aplicação de conceitos em simulação à vida real, é o uso de casos reais. Exemplos 

de estudos que adotaram tal prática foram McNeil (1998), Dechef (2005), Webb, Gill 

e Poe (2005), Brooke (2006) e Tran (2007). O uso de conteúdos que retratam o 

cotidiano permite que o aluno veja significado (aplicabilidade) ao objeto de estudo. 

(DEWEY, 1916; LINDEMAN, 1926; KNOWLES, 1980; KOLB, 1984; MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999). 
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Quadro 3 – Característica do aluno e relação com as dimensões que estabelecem o 

Estilo de Aprendizagem 

Dimensão 

predominante Característica do aluno em espaço virtual 

Experiência 

Concreta 

Preferência pela interação, ou seja, discussão por pares (aluno x aluno), por 

estarem envolvidos na resolução de problemas. O professor na visão desse 

aluno é visto como tutor do processo de aprendizagem 

Observação 

Reflexiva 

Preferência em ter em mãos todas as informações possíveis antes de tomar 

qualquer decisão. O professor é visto como um especialista. Ao contrário 

dos alunos com EC, preferem trabalhar isolados, ou seja, sem interação. 

Conceituação 

Abstrata 

Preferência está em lidar com símbolos e coisas e não necessariamente 

pessoas. A teoria é foco para esse estilo, pois consegue elaborar conceitos 

mentais. 

Experimentação 

Ativa 

Preferem fazer práticas em grupos e discussões. Alunos com esse perfil são 

os que se encaixam em métodos de aprendizagem ativa, por exemplo, 

método de casos para ensino. A tendência é que estabeleçam critérios 

próprios de avaliações de situações expostas. 

Fonte: Baseado em Ally (2004) 

 

Os alunos aprendem quando conseguem contextualizar o conhecimento em 

outras realidades e experienciam a atividade (KNOWLES, 1980; MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999).  

Conforme Estabel e Moro (2003), os AVs têm como função preponderante o 

fornecimento de recursos para o processo de ensinar e aprender em cooperação e 

em colaboração. Seguindo a linha de vários outros pesquisadores como Paloff e 

Pratt (1999), Silva (2003) e Cruz (2008), o papel do professor está mais envolvido 

no papel de mediador e facilitador para a construção do conhecimento, não 

seguindo mais o papel de ditador do conhecimento como em abordagens 

tradicionais (MIZUKAMI, 1986). Dessa forma, o aluno torna-se o centro do 

processo de aprendizagem. 

Pereira, Schmitt e Dias (2007) comentam que uma das divisões em AVs é o 

Gerenciamento Pedagógico e Administrativo. Assim é necessário que AVs tenham 

em sua estrutura arquivos e estatísticas para notas de trabalhos e exercícios; 

históricos sobre conteúdos disponibilizados; número de participações; controle de 

atividades; agenda e históricos.  

Anderson (2004) desenvolveu um modelo para a aprendizagem on-line 

(Figura 2) que considera como principais atores envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, os discentes e docentes, juntamente às interações sobre o conteúdo. 

É natural que os alunos interajam com o material disponibilizado pelo professor. O 

professor possui papel importante, pois o aluno deve perceber sua presença no 
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ambiente virtual. No entanto, o número de alunos presentes em uma sala é que 

definirá se a aprendizagem será por meio da cooperação entre os agentes, ou se 

ocorrerá de maneira independente.  

 

Figura 2 – Aprendizagem on-line individual e colaborativa 

 
Fonte: Anderson (2004) 

Ao analisar a Figura 2, do lado esquerdo representa-se a aprendizagem on-

line envolvendo a cooperação e no lado direito a aprendizagem on-line 

individualizada. Para um grande número de alunos deverá ser seguido o caminho 

exposto do lado direito. Da mesma forma, se a turma contemplar um número 

reduzido de alunos, o lado esquerdo passa a ser o mais interessante. A pessoa que 

definirá o formato do curso, ou melhor, a estratégia a ser utilizada será o design 

instrucional. 

Davis (2004) desenvolveu um modelo de E-Learning que se baseia nas 

seguintes premissas: resultados da aprendizagem, conteúdo e equipe de trabalho, 

ambiente virtual de aprendizagem, biblioteca, serviços, sistema de informação do 
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estudante, servidor, portal do usuário e processo de avaliação da qualidade (Figura 

3). 

 

Figura 3 – Modelo de E-Learning. 

 
Fonte: Adaptado a partir de Davis (2004). 

 

É possível perceber pela Figura 3, que o AV centraliza diversos planos de 

trabalho. O foco, conforme já comentado, deve considerar os resultados da 

aprendizagem. Para isso, é importante que o professor tenha definido com clareza 

os critérios e formas de avaliação.  

Algumas atividades são executadas sem a presença real do professor. Em se 

tratando de conteúdo, geralmente, são armazenados como material de apoio 

arquivos em formato dos softwares PowerPoint e Adobe PDF. Como esses 

softwares aceitam várias formações em termos de layout, é interessante ter uma 

equipe de apoio para padronizar materiais. A padronização dos materiais torna a 

ação no AV mais profissional. Nesse quesito é importante a participação de 

profissionais como designers, conteudistas, monitores, dentre outros, para dar 

suporte às atividades pensadas pelo professor.  
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Como o aluno desempenhará atividades no AV, é preciso que se mantenha 

controle de suas ações. Para tanto os AV disponibilizam relatórios sobre a ação de 

cada aluno no espaço virtual, ou seja, número de acessos, postagens e, downloads. 

(PAUSEN, 2002; GROB; BENSBERG; DEWANTO, 2004; LEWIS, et al., 2005; 

AGUADO, 2012). 

2.4.1 A qualidade de um AV: descobrindo dimensões para a aprendizagem 

Para Mouzakitis (2009), em se tratando de projetos E-Learning, é preciso dar 

atenção à avaliação da aprendizagem em um ambiente que permita assegurar as 

atividades concernentes aos objetivos de aquisição de conhecimento. Byrne (2002) 

e Bates e Watson (2008) defendem a ideia de que no E-Learning há condições para 

adotar tais métodos e ainda ampliá-los com o uso de áudios, imagens animadas, 

vídeos, interação pelo ambiente e correio eletrônico.  

A adequação de um ambiente de aprendizagem sobre as novas formas de 

aprender poderão levar a uma aprendizagem mais efetiva. No entanto, já existem 

no mercado diversos AV, muitas vezes não sendo necessário o desenvolvimento de 

um novo sistema.  

Paulsen (2002), Graf e List (2002), Grob, Bensberg e Dewanto (2004), Lewis 

et al. (2005), Sun et al. (2008), Neto e Takaoka (2010) e Aguado (2012) fazem 

referência aos AVs como WebCT, Blackboard e Moodle como sendo os de maior 

impacto sobre o uso em instituições de ensino e cursos in company. O software 

Moodle é bem aceito em diversos pesquisas que envolvem o ensino on-line. (GRAF; 

LIST, 2002; LEWIS et al., 2005, NETO; TAKAOKA, 2010; AGUADO, 2012).  

O Moodle é caracterizado por ser Open Source com licença General Public 

Licence, ou seja, código livre. Isso significa que seu código fonte pode ser livremente 

disponibilizado, bem como é passível de ajustes. Para Aberdour (2007 apud Aguado 

2012) esse tipo de sistema é válido por trazer funcionalidades atualizadas e ser de 

fácil customização. 

Mesmo assim, independente do AV, toda e qualquer tecnologia sofre com 

aspectos relacionados à falta de recursos, práticas desconhecidas, problemas 

financeiros, mão de obra inadequada, problemas administrativos, falta de tempo, 

dentre outros (PAULSEN, 2002; DAVIS, 2004; YUEH; HSU, 2008). 
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Na visão de Kelly (2008), deve-se questionar o quanto as tecnologias 

contribuem com metas de aprendizagem e atividades colaborativas. Na visão da 

autora o que influencia sobre o resultado da aprendizagem são os critérios da 

qualidade de um AV. Para tanto, existem normas técnicas para avaliação de 

softwares. Entre elas destaca-se: ISO/IEC 9126 – NBR 13596 (AGUADO, 2012) em 

que os critérios da qualidade podem ocorrer em termos técnicos, administrativos e 

pedagógicos (SANNIA; ERCOLI; LEO, 2009). Como o foco desta tese destina-se à 

aprendizagem, são explicitados critérios pedagógicos.  

Na visão de Sun et al. (2008) os critérios pedagógicos devem ser focados 

sobre a percepção e satisfação do aprendiz. Para determinar os critérios os autores 

tomaram como base os estudos de Arbaugh (2000), Piccoli, Ahmad e Yves (2001), 

Arbaugh (2002), Arbaugh e Duray (2002), classificando-os em seis dimensões: os 

alunos, os instrutores, os cursos, a tecnologia, o design e o ambiente. A Figura 4 

permite identificar os critérios estabelecidos por Sun et al. (2008). 

 

Figura 4 – Dimensões e antecedentes da satisfação percebida pelo aprendiz. 

 

Fonte: Traduzido de Sun et al. (2008) 

 

O método de avaliação de Sun et al. (2008) possui foco na satisfação do 

aprendiz, desconsiderando os demais atores. Assim como Sun et al. (2008) existem 
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outros autores que também buscam avaliar a qualidade de um AV pela percepção 

dos alunos. São apresentados no Quadro 4 os critérios para medir a qualidade de 

um AV a partir da percepção de usuários. 

 

Quadro 4 – Critérios de Qualidade de um AV 

Critério Descrição Fontes 

Segurança  Segurança no acesso aos dados 

e informações do ambiente 

Delone e Mclean (1992; 2003), ABNT 

(1999), Neto e Takaoka (2010). 

Confiabilidade  Confiança das informações e 

retenção das mesmas 

 O sistema é confiável por um 

longo espaço de tempo 

Delone e Mclean (1992; 2003), ABNT 

(1999), Anjos (2009), Neto e Takaoka 

(2010). 

Usabilidade  Fácil manuseio; 

 Estimula o uso frequente; 

 É passível de interação 

Delone e Mclean (1992; 2003), ABNT 

(1999), Davis (2004), Anjos (2009), 

Sannia, Ercoli e Leo (2009), Neto e 

Takaoka (2010). 

Efetividade  Disponibilização de recursos para 

postagem e comunicação 

 É rápido de executar ações 

 É possível produzir conteúdos 

Delone e Mclean (1992; 2003), ABNT 

(1999), Paulsen (2002), Anjos (2009), 

Neto e Takaoka (2010). 

Portabilidade  Pode ser utilizados em diversos 

locais 

 Acessibilidade 

Delone e Mclean (1992; 2003), ABNT 

(1999), Davis (2004), Anjos (2009) 

Neto e Takaoka (2010). 

Benefícios 

Percebidos 

 Permite atender as necessidades 

de aprendizagem 

 Executar tarefas 

Delone e Mclean (1992; 2003), Anjos 

(2009), Neto e Takaoka (2010), Sun 

et al. (2010). 

Design  É atrativo Delone e Mclean (1992; 2003), 

Paulsen (2002), Sun et al. (2010), 

Neto e Takaoka (2010). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Revisão de Literatura. 

 

 

Para mensurar a qualidade de um AV foi encontrado o modelo de Delone e 

McLean (1992; 2003). Esse modelo traz duas dimensões referentes à Qualidade da 

Informação (QI) e Qualidade do Sistema (QS). Esse modelo retrata ainda sobre a 

dimensão do uso, satisfação e benefício. Existe ainda outro critério que é a 

qualidade do serviço, mas que é medido com vistas ao departamento de sistemas. 

Como no caso dessa Tese o foco está direcionado ao aprendiz, esse critério não 

condiz para avaliação da qualidade de um AV. 

No Brasil, o modelo de Delone e Mclean (1992) testado e validado por Neto 

(2009) e Neto e Takaoka (2010), analisa 05 dimensões da qualidade de um AV: 

Satisfação, Intenção de Uso, Benefícios Qualidade da Informação e Qualidade do 
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Sistema (Quadro 5). No estudo foi analisado o uso de AV em modalidade 

semipresencial. 

 

Quadro 5 – Dimensões da Qualidade de um AV 

Construto Cód Assertivas 

Satisfação 

S01 Eu me sinto satisfeito em usar o AV 

S02 O AV é um ambiente de aprendizagem atrativo 

S03 Eu gosto de usar o AV 

Uso e 

Intenção de 

Uso 

U01 Eu uso frequentemente o AV 

U02 Tenho a intenção de continuar usando o AV sempre que possível 

U03 Tenho a intenção de aumentar a frequência de uso do AV enquanto 

estiver estudando na instituição 

Benefícios 

Percebidos 

B01 A utilização do AV estimula o meu interesse no aprendizado 

B02 Eu me esforço mais no aprendizado e me concentro melhor quando uso 

o AV 

B03 Usar o AV aumenta a performance da aprendizagem, pois permite 

realizar as tarefas mais rapidamente. 

B04 Usar o AV facilita o processo de aprendizagem melhorando o ensino 

Qualidade 

da 

Informação 

Q01 As informações no AV são confiáveis 

Q02 As informações no AV são exatas e livres de erros 

Q03 As informações no AV são confiáveis em termos de sua fonte ou 

conteúdo 

Q04  As informações no AV são relevantes para minhas tarefas 

Q05 As informações no AV são apresentadas na quantidade adequada 

Q06 As informações no AV são suficientemente atuais 

Q07 As informações no AV são fáceis de se entender 

Q08 As informações no AV estão em linguagem apropriada para 

interpretações 

Qualidade 

do Sistema 

Q09 Aprender a operar e a navegar no AV é fácil para mim 

Q10 O AV é fácil de usar 

Q11 O AV é visualmente agradável 

Q12 As páginas e as funcionalidades do AV carregam rapidamente 

Q13 Eu acredito que o AV mantenha minhas informações seguras 

Q14 O AV tem ferramentas que me ajudam a encontrar as informações que 

eu preciso 

Q15 O AV tem ferramentas de interação e comunicação que me ajudam nas 

tarefas 

Q16 O AV permite interação para receber informações de acordo com as 

minhas necessidades 

Legenda: As assertivas foram mensuradas em uma escala Lickert de 7 pontos (1-discord. Total até 
7-concord. Total). 
Fonte: Adaptado de Neto e Takaoka (2010). 

 

Para melhor elucidar sobre o Quadro 5, a primeira dimensão que se refere à 

satisfação, é relevante, pois um aluno que não se sente bem usando determinado 

AV, provavelmente, será um aluno que não concretizará todas as atividades 

pertinentes ao seu estudo. A satisfação parece estar implicada junto à segunda 
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dimensão que trata sobre o uso e a intenção de uso, pois, se um AV não conseguir 

vislumbrar benefícios e aprendizado tácito sobre sua prática dentro do ambiente, 

provavelmente também, não irá retornar ao ambiente para realizar novas atividades. 

O ambiente virtual também pode ser medida sua qualidade sob a dimensão 

benefícios percebidos. Essa dimensão está intimamente relacionada à sua 

percepção de aprendizado. Ou seja, se por meio do AV foi possível identificar 

significado por meio da sua prática. É importante destacar que apesar de importante 

o AV é uma plataforma e não substitui o conteúdo e dinâmica do professor 

(AGUADO, 2012). 

A dimensão Qualidade da Informação está atrelada a quantidade de conteúdo 

e a forma como é apresentado. Nesse caso, o uso de mídias é recorrente, para que 

possam ser apresentados conteúdos da melhor forma possível. A partir do momento 

que são utilizadas mídias, é exigido do equipamento utilizado pelo aluno maior 

capacidade de hardware. Caso esse não seja suficiente, poderá implicar em baixa 

percepção do aluno, pois não conseguirá ter acesso adequado as informações 

disponibilizadas no ambiente (MEDEIROS, 2009). 

Qualidade do Sistema é a última dimensão apresentada na Figura 5. Essa 

dimensão possui relação com a atratividade do ambiente, bem como com os 

recursos disponíveis na plataforma, assegurando suas postagens e canais de 

comunicação síncrona e assíncrona entre aluno x professor e aluno x aluno. 

  Mesmo que se tente medir a qualidade de um AV, é importante que o 

pesquisador considere e pondere a percepção do aluno frente a características que 

influenciam quanto a sua ação no AV (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Características que interferem na atuação do aluno em AV 

Características Autores 

 Ansiedade do aluno no computador; 
 Local, tipo e tempo de acesso a Internet; 
 Conhecimentos e Habilidades no uso do 

computador; 
 Estilo de Aprendizagem. 

Palloff, Pratt (1999); Piccoli, Ahmad e Yves 
(2001);  Arbaugh (2002); Paulsen (2002);  
Byrne (2002); Davis (2004); Grob, Bensberg e 
Dewanto (2004); Sunet al. (2008); Yueh e Hsu 
(2008). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Revisão de Literatura (2012). 

Um AV, independente do tipo e uso, deverá primar pela aprendizagem. É 

certo que para alcançar tal feito é necessário infraestrutura que suporte a ação 
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docente e demais recursos de avaliação. De nada adiantará ter infraestrutura 

compatível se não for considerada a ação docente no espaço virtual (KELLY, 

2008). Ou seja, acima do ambiente virtual escolhido, as estratégias pedagógicas 

devem ser planejadas sobre a sua prática (AGUADO, 2012). No caso, desse 

estudo, em especial, o método de casos para o ensino. 

2.5 O MÉTODO DE CASOS PARA O ENSINO (MCE): HISTÓRICO, CONCEITOS, 

CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E APLICAÇÃO 

O caso para o ensino caracteriza-se pela narrativa de um cenário 

organizacional para representatividade de um dilema. O método deverá ser centrado 

no aluno de forma a gerar competências essenciais para a formação do 

administrador. A habilidade do professor é fundamental para execução e condução 

da resolução do dilema exposto no caso (FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). 

2.5.1 Histórico do caso: A origem em Harvard 

Casos reais eram utilizados por Platão na Grécia antiga, para que as 

discussões se tornassem mais filosóficas (GIL, 2004).  Neste sentido percebe-se 

que os antecedentes do método do caso são estruturados por meio de diálogos 

oriundos da Grécia antiga. Este método de ensino embora apresente variações de 

aplicações ao longo dos anos, permeia uma história em que exercícios são 

considerados casos, além de métodos do caso que ilustram ideias, relacionando 

conceitos com a vida real. Assim, os autores afirmam que a versão atual do método 

do caso esta estruturada a mais de cem anos (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; 

CAMPOMAR, 2007).  

A prática do caso para o ensino possui referência histórica datada entre 

meados de 1870 e 1880 pela Universidade de Harvard (NUÑES, 2003; ELLET, 

2007; FACHIN, TANURE, DUARTE, 2007). O professor Christopher Columbus 

Langdell ao decidir que seus alunos de Direito aprenderiam mais analisando casos 

ao invés da leitura em livros, adotou a prática de caso para o ensino em suas aulas 

(SHULMAN, 1986). O trabalho realizado pelo professor destinava-se à aplicação da 

lei em diferentes contextos. Após, iniciou-se a prática do caso para o ensino com 
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trabalhos semelhantes na área da Administração como suporte ao processo de 

tomada de decisão gerencial. E então, outras áreas do conhecimento perceberam 

seus benefícios e também começaram a aderir ao referido método (NAUMES; 

NAUMES, 1999). Além da Universidade de Harvard, o método do caso para ensino 

também é explorado por instituições como Universidade de Western Ontário do 

Canadá, a École des Hautes Études Commerciales (HEC Montreal), entre outros 

(FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). 

A prática do método do caso no ensino de Administração recebe referência 

entre os anos 1910 e 1912. Converse (1945) comenta que o diretor da Harvard 

Business Scholl, Sr. Edwin Francis Gay, considerava que métodos tradicionais como 

aula expositiva estavam se tornando arcaicos de forma que era necessário repensar 

a prática pedagógica. Dessa forma, em contato com professor Arch W. Shaw 

estudaram uma maneira de trazer para o ensino de administração um método que 

levasse a resolução de problemas. Foi na aula de um curso de Direito com o 

professor Samuel Williston que Shaw encontrou o método do caso para o ensino 

(CONVERSE, 1945). 

A primeira prática de caso na Administração teve duração de três encontros. 

Num primeiro momento o executivo expunha o problema de seu 

negócio/organização. Em um segundo encontro, os alunos eram convidados a 

analisar por escrito o problema e logicamente, as possíveis resoluções daquele 

problema levantado. No terceiro encontro o executivo dialogava com os alunos as 

análises por eles realizadas e as propostas sugeridas (COPELAND, 1958). Foi então 

que Shaw percebeu a necessidade de unir fatos para utilizá-los em sala de aula. 

Assim, financiou e nasceu o Bureau of Business Research. Em 1912, o diretor da 

Universidade de Harvard convidou a assumir o corpo docente Melvin Copeland, que 

promoveu o método e depois publicou o livro Marketing Problems em 1920 

(LEENDERS; ERSKINE, 1989). 

Leenders e Eskine (1989) comentam que em 1920 com o novo diretor Sr. 

Wallace B. Donham, um advogado que utilizou em seus estudos o método do caso, 

identificou os benefícios do método para o ensino de administração e se 

comprometeu a apoiar a escola para adoção da referida estratégia pedagógica, 

principalmente, com a criação da Secretaria da Business Research para construção 

de casos. Tal empreendimento foi financiado em cinco mil dólares (US$ 5.000,00) 

doados por um empresário. Os dois primeiros casos desenvolvidos orientavam-se, 
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respectivamente, à “gestão industrial” e à “gestão de loja de varejo” (COPELAND, 

1954). 

O trabalho exercido pelos assistentes de pesquisa permitiu que os 

acadêmicos coletassem dados e desenvolvessem novos casos. Um primeiro grupo 

de acadêmicos foi empregado para recolher dados nas empresas (COPELAND, 

1954). A coleta de dados propiciou um acúmulo de informações que gerou entre 

1921 e 1954, mais de 20.000 casos (TULLY, 1954). 

Assim, as demais Universidades de Administração dos Estados Unidos 

sofreram influência de Harvard, ou seja, foram consideradas suas seguidoras no 

método do caso. A Universidade de Stanford por meio da pós- graduação a 

Universidade de Northwestern por meio da graduação (PIERSON, 1959). Além 

destas escolas a disseminação do método do caso espalhou-se por outras escolas 

ao redor do mundo como Virgínia, Metodista do Sul, Stanford, Yale, Wharton, 

Nottingham, Hong Kong Polytechnic. 

No Brasil, a referência histórica está na base dos cursos de Harvard 

(BERTERO, 2006). Mais especificamente tem-se referência a EAESP (São Paulo), a 

COPPEAD (Rio de Janeiro) e a Fundação Dom Cabral. O crescimento no Brasil se 

deu principalmente em função de professores daqui fazerem seus estudos em nível 

stricto sensu em Harvard. Nessas experiências que se emergia os casos. 

A seguir são comentados conceitos teóricos acerca das definições do método 

do caso. 

2.5.2 Conceitos do Método do Caso para o Ensino (MCE) 

Antes de indicar teóricos que definem o método do caso, Cesar (2005) e 

Fachin, Tanure e Duarte (2007) alertam para que não haja confusão sobre a 

denominação “método do caso”, que possui objetivos relacionados a práticas 

educacionais com “estudo de caso” que possui objetivos inerentes à estratégia de 

pesquisa. Faz-se aqui uma ressalva. É preciso distinguir que em termos de 

semântica, pode haver confusão entre o termo estudo de caso (utilizado como 

método de pesquisa) e o método do caso (utilizado como estratégia de ensino) 

(CESAR, 2005; FACHIN, TANURE, DUARTE, 2007). O primeiro termo, estudo de 

caso, poderá até vir a se tornar um caso para ser usado em sala de aula, prática 
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fortemente utilizada no Brasil (FACHIN, TANURE, DUARTE, 2007). O fato é que a 

presente Tese versa sobre o método do caso como estratégia para o ensino. 

McNair (1971) comenta que a história de caso é uma harmonia de quatro 

fatores: tempo, enredo, narração e exposição. A história é narrada de forma a 

estimular a leitura e fornece informações para posterior análise e reflexão do aluno 

sobre uma problematização. 

A problematização simula o cotidiano organizacional. As questões devem ser 

pensadas de forma a indagar e incentivar o aluno a reflexão da prática exercida. Por 

isso que McNair (1971) defende que um caso, para ser considerado bom precisa 

trazer conteúdos da atualidade e do contexto social que o aluno está inserido; dessa 

forma, a motivação é maior para que o caso seja trabalhado e reflexivo em sala de 

aula. A aprendizagem ocorre a partir da prática e deixa o aluno mais propício a 

tentar e ousar já que se encontra em um ambiente confiável (MCNAIR, 1971). 

Colaborando com esta ideia, Barnes, Christensen, Hansen (1994) apontam o 

caso como uma situação vivenciada por um gestor, que se apresenta como um 

estudo clínico parcial da realidade vivenciada. O contexto organizacional que 

envolve o caso poderá ser narrado para facilitar entendimento aos estudantes, com 

o apoio de materiais para análise da situação, a fim de elaborar ações ou 

alternativas a serem executadas, com o intuito de perceber a complexidade do 

mundo real. 

Para autores como Prostano e Prostano (1982), Richardson (1994) e 

Rosenbloom (1995) um caso não necessariamente possui resposta única às 

problemáticas levantadas, pois simula a realidade, em que caminhos diversos 

podem ser tomados e junto a eles as consequências de uma tomada de decisão. 

Roselle (1996), aponta que diferentes casos fazem com que o aluno analise 

situações diversas vivenciadas pelas organizações, e acredita que a variedade de 

situações vem a contribuir como um estímulo na busca do conhecimento. Sobre o 

enfoque da aprendizagem, Roselle (1996) descreve que o método do caso permite a 

ação e discussão no coletivo em que as trocas de experiências e conhecimentos 

podem ser ampliados. Um caso deve ser centrado sobre as necessidades e 

interesses dos alunos, portanto, é importante desenhar o conteúdo e os objetivos de 

aprendizagem de um caso. 

O benefício que se espera na adoção do método do caso para o ensino é a 

possibilidade do aluno desenvolver habilidades para análise de situações de 
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negócios em função das teorias administrativas e construção do conhecimento 

(MCENRUE, 2002). Há autores como Jennings (1996) e Smith (2005) que apesar 

de não deixarem explícito em seus estudos, subentende-se que da forma como 

abordam o caso para o ensino, o classificam como estratégia pedagógica da 

aprendizagem baseada em problema, pois o estudante tenta resolver questões e 

traçar um diagnóstico do caso estudado. 

A concepção de casos na visão de Orlansky (1986), Dorn e Mercer (1999) e 

Lundberg et al. (2001) é mais simplificada e de fácil entendimento. Para estes 

autores o caso trata de uma história ou cenário de uma situação do mundo dos 

negócios. Assim, o caso descreve o problema organizacional e coloca o estudante 

na posição do personagem exposto no caso, para que resolva os questionamentos 

de forma oral ou escrita. Na maioria dos casos é necessário que o aluno tenha um 

pensamento crítico para resolução do problema exposto como se estivesse em uma 

situação organizacional. 

A exemplo disso, tem-se o estudo de Dowd Jr. (1992) que comenta a 

limitação acerca do que se considera ideal e sobre o que é, exatamente, real no uso 

do método do caso para o processo de ensino e aprendizagem. O método do caso é 

questionado por Dowd Jr (1992) quanto ao grau de profundidade. De um lado tem o 

professor (facilitador do conhecimento) que exerce força com perguntas para que o 

conteúdo seja discutido e de outro, os discentes, em muitas ocasiões com mais 

dúvidas devido à falta de consenso ou da multiplicidade de possíveis respostas 

recebidas. O autor continua sua visão crítica de que, a prática do método do caso 

está a mercê da falta ou abundância de informações, bem como o nível destas 

informações. Estas inferências são ditas por como gaps (hiatos), e que devem ser 

tratados na escolha dos casos a serem utilizados em sala. 

Para Lundberg et al. (2001) a crítica consiste no fato do caso não conseguir 

abarcar em algumas páginas, informações relevantes e todo dinamismo ambiental 

sob determinado contexto organizacional. Assim, a visão holística do aluno pode ser 

prejudicada. Roesch (2007) reforça que existem críticas em torno da riqueza de 

dados sobre o contexto. 

Shugan (2006, p. 110) faz crítica ao método do caso, que na sua 

concepção, deveria, mas não efetiva o ensino, ou seja, não provê aspectos de 

liderança, persuasão e habilidades. O autor acrescenta suas consternações ao 

comentário de que “infelizmente casos de negócios [...] são escritos e encontram-
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se publicamente disponibilizados” (tradução nossa). O autor comenta que para 

compreender as funções econômicas de mercado e fatores que influenciam na 

tomada de decisão é necessária investigação científica. Por exemplo, decisões 

táticas requerem predição quantitativa, respostas competitivas e reações dos 

compradores.  

Fachin, Tanure e Duarte (2007) comentam que muitos das críticas do caso 

são o pelo fato de que o professor não é apto a lidar com a metodologia correta, 

bem como, o caso se torna uma “válvula de escape” para “matação de aula”. 

Um caso trará consigo um dilema ao aluno, sendo necessária sua avaliação e 

reflexão tanto das informações disponíveis no conteúdo do caso, como também de 

sua resposta para resolução de um problema. Esse conceito é mais complexo para 

ser concretizado já que pode apresentar diversos benefícios e obstáculos (ROSIER, 

2002). O método deve ser usado com o intuito de promover conhecimento, atitudes 

e habilidades dentro de sala de aula (FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). Mesmo 

havendo variações em sua forma e aplicação, o caso vem sendo usado em diversas 

facetas educacionais nas mais diferentes áreas do conhecimento como estratégia de 

ensino. Entretanto há de se tomar cuidado para que nem toda prática seja 

considerada um caso. Um caso é um retrato de uma situação seja ela real ou não; a 

partir dele e intrínseco a ele estão conhecimentos e habilidades. 

Os casos podem ser expostos a partir de experiências vivenciadas por 

executivos. Muitas vezes, as informações contidas em um caso são reais e 

apresentam problemas encontrados nas organizações para a tomada de decisões, 

em outros momentos as informações são disfarçadas, ou fictícias ou ainda relatos 

de consultorias (AIRMCHAIR CASES) (BARNES; CHRISTENSEN; HANSEN, 1994). 

Os autores ainda evidenciam que em um caso pode ser encontrada uma história de 

uma situação problemática vivida por um gestor.  

Por outro lado, não é possível considerar que o método do caso afasta ou 

diminui a investigação científica. As interligações de uma pesquisa científica 

emergem na própria elaboração do caso passando pelo processo de aplicação, até 

proporcionar embasamento teórico para discussões, interações e posicionamentos 

subjacentes à teoria do conteúdo do caso. Essa ideia de integrar teoria, caso e 

pesquisa é defendida por Christensen e Carlile (2009). 
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Como forma de melhor explorar essa relação teoria e prática Roesch (2007), 

Ellet (2007) e Christensen e Carlile (2009) comentam que é preciso pensar e avaliar 

a estrutura e conteúdo de um caso. 

2.5.3 Características do caso para o ensino 

É possível perceber que o método do caso para o ensino pode contribuir para 

a aprendizagem dos alunos. No entanto, existem critérios a serem estabelecidos. 

Esses critérios ocorrem desde a escolha ou construção de um caso. Chistensen 

(1987) e Roesch (2007) dentre outros autores descrevem a construção do caso em 

duas partes primordiais: PARTE I - o caso propriamente dito e PARTE II - notas de 

ensino que se encontra em folhas distintas. O Quadro 7 apresenta um compêndio de 

principais critérios a serem estabelecidos para um caso. 

 

Quadro 7 – Estrutura de um caso 

Parte Critétios Autores 

I 

Abertura Roberts (1999), Roesch (2007), Bandeira-de-Mello e 
Silva (20--) 

Dados Dorn e Mercer (1999), Roberts (1999), Bandeira-de-
Mello e Silva (20--) 

Tipo (setor, empresa, indivíduo)  Bandeira-de-Mello e Silva (20--) 

Fonte dos Dados Declarada Roberts (1999) 

Dilema ao final do caso Bandeira-de-Mello e Silva (20--), Roesch (2007) 

Questões Dowd Jr (1992), Bandeira-de-Mello e Silva (20--) 

Número de Páginas Dorn e Mercer (1999) 

II 

Resumo de Caso Roesch (2007) 

Fonte dos Dados Roesch (2007) 

Objetivos educacionais e 
Utilização Recomendada 

Christensen (1987), Roesch (2007) 

Alternativas para Análise dos 
Casos 

Roesch (2007) 

Questões para discussão Roesch (2007) 

Bibliografia recomendada Roesch (2007) 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Revisão de Literatura. 

 

Roberts (2001), Roesch (2007) e Bandeira-de-Mello e Silva (20--) reforçam 

que um parágrafo de abertura deve expor informações que contextualizem um caso 

quanto a: realidade que será apresentada, teoria subjacente para que já pense 

sobre as informações com determinada lente analítica e principalmente, motivá-lo 

para continuidade da leitura. Para Dorn e Mercer (1999) os dados de um caso 

explicitam a realidade das organizações, seja por meio de: relatórios, cartas, e-mail 
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entre outros meios de comunicação organizacional. Este contato que estudantes 

devem ter é necessário para resultar em casos bem escritos, não exatamente sobre 

a ortografia, mas sim em relação ao nível das informações de forma a posicionar o 

aprendiz. Reforça-se a ideia de ter informação necessária dos dados, pois é preciso 

refletir sobre as informações contidas no caso de forma a permitir analisar o contexto 

da situação exposta no caso (ROBERT, 2001, BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 20--). 

Um caso pode retratar situações que envolvam protagonistas, geralmente 

sobre realidades e dilemas de gestão. Para Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar 

(2007) e Bandeira-de-Mello e Silva (20--) um caso retrata as características de 

personagens e seu papel para a tomada de decisão organizacional. Um caso pode 

utilizar dados quantitativos como qualitativos no intuito de construir uma realidade 

organizacional. (ROBERTS, 1999)  

Dorn e Mercer (1999) ressaltam a necessidade do contato com profissionais 

de mercado, para realmente saber o que é importante ser trabalhado, de forma que 

os casos não se atenham apenas a perguntas retóricas. Dessa forma, é possível 

criar novas situações, contextos e links teóricos. O caso deve ser apresentado entre 

05 a 10 páginas (DORN; MERCER, 1999).  

A segunda parte dos critérios diz respeito à estrutura quanto às notas de 

ensino. Roesch (2007) comenta que essa parte serve como uma orientação para o 

professor conduzir à dinâmica dentro de sala de aula, bem como é exposto o 

conteúdo conforme a intenção do autor do caso. Por isso que a autora destaca a 

importância de as notas de ensino apresentar um resumo. O resumo traz as 

informações do caso quanto à realidade apresentada, as intenções sobre o uso do 

caso, a teoria de base para solução do caso e a quem se destina o caso.  

Roesch (2007) enfatiza sobre as fontes dos dados, que em muitas vezes, 

para fins de garantir a idoneidade da empresa são disfarçados. No entanto, é 

interessante informar ao leitor a origem dos mesmos. A clareza nas informações 

também pode ser explorada por objetivos educacionais, que, para Christensen 

(1987) e Roesch (2007), esse critério indica os resultados da aprendizagem que o 

aluno tenha ao final do caso, bem como, os conteúdos e turmas indicadas para uso 

das informações contidas no caso.  

Dentro das notas de ensino, existem as alternativas para analise do caso, que 

permeiam a integração da realidade apresentada, com a teoria que possa auxiliar na 

solução dos casos. (ROESCH, 2007). As questões para discussão do caso são 
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indicadas por Roesch (2007) para serem usadas nas notas de ensino. O formato 

dessas questões condiz com os preceitos neste artigo apontados por Bandeira-de-

Mello e Silva (20--). Além disso, o uso da teoria pode ser explicitado pela 

recomendação da bibliografia para auxiliar a análise do caso. 

Para que se tenha um bom caso é preciso pensar na sua estrutura e 

conteúdo, avaliar as notas de ensino e na sua aplicação. Independentemente do tipo 

de caso ou a forma como será aplicado, poderão ser percebidas vantagens e 

desvantagens pelo seu uso. 

2.5.4 Vantagens e desvantagens do método do caso 

A metodologia de casos para o ensino foi alvo de várias pesquisas. Neste 

sentido, são identificados os principais autores que apresentam as vantagens e 

desvantagens do método que são: Miles, Biggs e Schubert (1986), Orlansky (1986), 

Perkins (1989), Jennings (1996), Corel (1998), Chang et al. (2001), Rees e Porter 

(2002), Chang (2003), Gil (2004), Chang et al. (2005), Núñez (2006), Shugan (2006), 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2007) e Mauffette, Erskine e Leender 

(2007).  

Com base nos autores o quadro 8 apresenta as vantagens e desvantagens 

do método do caso. Pelo quadro 8, é perceptível que existem mais vantagens que 

desvantagens sobre o uso do método do caso. Enquanto alguns autores comentam 

ser vantagem aproximar a realidade organizacional da teoria em sala, outros autores 

consideram este fator como uma desvantagem, pois acreditam que o caso não 

suporte tal benefício. 

O caso tem como vantagem a realidade organizacional, por consequência, 

coloca o aluno na postura de um gestor, para que sejam desenvolvidas habilidades 

para a tomada de decisão, a fim de identificar problemas e resolvê-los a partir das 

informações contidas no caso e pela teoria de base envolvida no contexto daquela 

realidade apresentada. 

Existem também vantagens que se referem ao relacionamento do aluno com 

os demais integrantes do grupo, envolvendo questões como insegurança, poder de 

argumentação, gerir equipes e gestão de conflitos. 
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Quadro 8 – Vantagens e Desvantagens do método do caso 

Vantagens Autores 

 Habilidades para pensamentos críticos; 

 Desenvolve uma orientação para a ação 

 Analisar diferentes contextos  

 Gestão de conflitos 

 Criatividade 

 Integração sobre áreas do conhecimento 

 Relação teoria e prática e teoria na prática; 

 Aprende a ouvir 

 Aplicar teorias sobre como organizações funcionam; 

 Trabalho em equipe 

 Auxiliar no processo de desenvolvimento de alternativas. 

 Aprender a compartilhar 

 Habilidade de se posicionar 

 Diagnosticar problemas 

 Solucionar problemas 

 Tomar decisões 

 Estímulo à pesquisa para aprofundar conteúdos 

 Estímulo à participação em sala 

 Gestão do tempo 

 Vínculo entre o ambiente de aprendizagem e o cotidiano das 

organizações 

 Estimula aluno a se colocar como protagonista do caso 

 Estimulo de habilidades interpessoais 

 Estimula a comunicação 

 Pode ser usado nas modalidades de ensino presencial e a 

distância 

 Ampla visão de gestão entre departamentos 

 Ideia de coletividade 

 Estimula o raciocínio lógico 

 Aplicar conhecimentos já adquiridos 

 Passa ideia de interdisciplinaridade 

 Ajudar outros a resolver conflitos 

 Apresentar determinados conteúdos de forma mais ilustrada 

 A informação é conservada 

 Gerir a insegurança 

Miles; Biggs e 

Schubert (1986);  

Orlansky (1986);  

Perkins (1989);  

Jennings (1996); 

Corey (1998);  

Rees e Porter (2002);  

Chang et al. (2003) 

Gil (2004); 

Ikeda; Veludo-de-
Oliveira e Campomar 
(2007). 
Núñez (2006); Van 

de Luitgaarden 

(2009) 

Desvantagens Autores 

  Dificuldade de avaliação específica para a aprendizagem 

  Dificuldades na ligação entre teoria e prática 

  Resistência dos estudantes 

  Continuidade de Estudos por meio dos Casos 

  Falta de tradição na produção de casos 

  Falta de infraestrutura dentro de sala de aula (anfiteatro) 

  Dificuldade em obter informações reais das empresas 

  Falta de experiência de autores de casos brasileiros 

  Falta de treinamento para a aplicação dos casos em classe 

  Pouca produção de casos brasileiros 

Orlansky (1986); 

Perkins (1989); 

Jennings (1996); 

Rees e Porter (2002); 

Ikeda; Veludo-de-

Oliveira e Campomar 

(2007); 

Núñez (2006); 

Shugan (2006) 
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  A elaboração dos casos e inclusive a sua seleção e/ou 
adaptação exigem tempo 

  Dificuldade e expor a realidade organizacional 

  Exigência de tempo para aplicação completa da metodologia 

  Não envolvimento emocional do aluno com o caso 

  O aprendizado fica em nível conceitual e não aplicado. 

  O método do caso socrático é anterior ao método cientifico 

  Não estimula a pesquisa científica 

  Gera falsa confiança 

  Uma grande pesquisa é dificultosa para se tornar um caso 

  Disponibilidade de tempo dos estudantes; 

  Há falta de material para possibilitar a resolução dos casos 

  Dificuldade de migrar do abstrato para o concreto 

  Os estudantes não cumprem com o processo esperado na 

resolução de um caso. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Revisão de Literatura. 
 
 

É claro que existem desvantagens. No entanto, não existe método perfeito e 

mesmo o caso tendo desvantagens, ainda assim, é recomendado como um dos 

melhores métodos para uso no ensino de administração (MARION; MARION, 2006).  

No Brasil o trabalho de Pereira (2012) apresenta um instrumento para 

identificação dos fatores que facilitam e limitam o método do caso. Este instrumento 

foi adaptado do estudo de Chang et al. (2003), apontando 30 fatores facilitadores 

para uso do método do caso que coadunam com as vantagens apontadas no quadro 

8. 

A fim de obter melhores vantagens com a aplicação do método do caso, é 

importante considerar as etapas que envolvem a sua aplicação. 

2.5.5 Etapas da aplicação do método do caso 

A aplicação de um caso deve ser considerada desde o momento de sua 

construção. Pois a narrativa deve ser pensada no futuro leitor/usuário do caso. 

Existem alguns protocolos de conduta que facilitam e influenciam a dinâmica da 

aplicação do caso.  

Um caso deve ser narrado, geralmente expondo fatos em ordem cronológica, 

destacando pontos a serem trabalhados com o conteúdo em sala, como também 

caracterizando personagens, organizações e situações (ROESCH, 2007). 

Um aspecto importante na escolha de um caso é a própria experiência do 

professor ao ler um caso e se motivar pelas informações existentes. A análise se dá 
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sobre o que pode ser utilizado em sala de acordo com o conteúdo programado. 

Outro fator a ser considerado são experiências anteriores com casos discutidos com 

estudantes. Boas fontes de casos em diversos estudos como a Harvard Business 

School (Liedtka, Rosenblum 1998; Thomas, 1998 apud SCOTT, 2007, p. 22), a 

Darden School da Universidade de Virginia (ORLANSKY, 1986), a European Case 

Clearing House of College Babson e a Associação Norte Americana de Pesquisa de 

Casos. Em relação às fontes brasileiras, até o momento não se encontrou um 

estudo que trate da produção brasileira de Casos de Ensino. 

Harling e Akridge (1998) desenvolveram um quadro comparativo das ações 

entre professor e aluno. A primeira parte do Quadro 9 apresenta os cuidados que se 

deve ter antes da aplicação do caso, uma espécie de preparatório.  

A segunda parte comenta como o professor deve proceder na aplicação do 

caso em sala de aula. A terceira parte é uma espécie de pós-caso, ou seja, como 

fazer feedback após a aplicação e fechamento do método. 

 

Quadro 9 – Aplicação do método do caso 

Os trabalhos necessários para um padrão de aplicação do Método do Caso para o Ensino 

Fases Instrutor Aluno 

Antes  Atribuir materiais para preparar os 
alunos 

 Preparação da classe 

 Recebimento dos materiais e 
atribuições 

 Leitura Individual para resolução 
do caso 

Durante  Definição de questões para discussão 

 Discussão do caso 

 Levantamento das questões e 
resolução do caso 

 Participação na discussão do caso 

Depois  Avaliação da participação dos alunos, 
registros e impressões 

 Avaliação dos materiais em função da 
finalidade dos ensinamentos originais, 
atualizações e notas pessoais 

 Resultados adquiridos – tomar 
nota dos conceitos aprendidos 

Fonte: Adaptado de Harling e Akridge (1998). 

 

Scott (2007) comenta sobre o tempo na aplicação do método do caso em sala 

de aula, que requer espaço para discussão e interação. Para se ter ideia, Scott 

(2007) chega a delimitar até o tempo de leitura de um caso para a primeira hora. A 

segunda hora deve ser destinada a análise e principais apontamentos (formalizado 

em escrita) sobre o caso.  

O método do caso exige mais tempo de aplicação que outras abordagens 

pedagógicas (GOLICH, 2000, APUD SCOTT, 2007, p. 24). É perceptível que, 

subjacente ao processo de aplicação do método do caso existe uma preocupação 
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com a interatividade e colaboração entre os agentes envolvidos no processo de 

ensino. 

Outro fator preocupante concerne não apenas ao caso, mas principalmente, a 

preparação dos alunos a utilizarem os casos e proverem excelentes discussões. 

Para isto, é importante que o docente deixe clara a finalidade do uso do caso no 

contexto ensino-aprendizagem e as expectativas em relação à ação participativa dos 

alunos presentes. Para garantir o sucesso é importante a adoção de medidas. 

Shapiro (apud DOWD JR, 1992, p. 44) adota uma técnica chamada 4p’s: preparação 

do caso antes das aulas; presença, prontidão; participação. 

Para que um caso seja utilizado no campo da Administração é importante que 

um aluno pense como um gestor. Para isto, Christensen (1987) sugere que seja 

explicitado o ponto de vista administrativo, para evitar “achismos” e para que as 

discussões provenham de fundamentos teóricos que norteiam o tema do caso a ser 

estudado.  

O autor segue a linha da Harvard Business School na qual o que se preconiza 

é a adoção de um guia contemplando diversas questões sobre o que o aluno deve 

fazer após ter lido o caso. Outro cuidado é quanto à faixa etária e experiência dos 

alunos. Christensen (1987) e Waddell e McChlery (2008), comentam que quanto 

mais maturidade e experiência, melhores são os resultados nas respostas dos 

casos. 

Dorn e Mercer (1999) ressaltam a necessidade do contato com profissionais 

de mercado, para realmente saber o que é importante ser trabalhado, de modo que 

os casos não se atenham apenas a perguntas retóricas. Dessa forma, é possível 

criar novas situações, contextos e links teóricos.  

Outro ponto do estudo de Dorn e Mercer (1999) refere-se ao uso de dados de 

organizações como relatórios, cartas, e-mail entre outros meios de comunicação 

organizacional. Estes contatos são necessários para munir o aluno de informações, 

para uma melhor resolução das questões aplicadas ao final do caso. 

Os casos devem ter, ao final, questões para que sejam abordadas e 

discutidas em sala. Dowd Jr. (1992) enfatiza duas questões. As perguntas do caso 

devem ser repensadas de forma que a resposta seja aberta, ou melhor, que permita 

a discussão. Dowd Jr. (1992, p. 46) chama esta pergunta de “Open-Ended”. O 

resultado é sempre inesperado, pois cada turma pode reagir de determinada 

maneira, inclusive com silêncio. 
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Independente da estratégia de ensino é importante considerar o aluno, sua 

situação e estado emocional, cognitivo e experiência vivida, pois a prática do caso 

não funciona como uma máquina, executando as tarefas repetidamente, ou quase 

sempre. Idiossincrasias devem ser consideradas na aplicação de um caso em sala 

de aula (LINDEMAN 1926; KNOWLES, 1980; MEZIROW, 1997). 

Christensen e Carlile (2009) comentam que a metodologia de casos deve 

sempre requerer uma avaliação sobre os resultados percebidos de sua aplicação. 

2.6 APRESENTAÇÃO DO MODELO TEÓRICO: OS ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM, O AMBIENTE VIRTUAL E O MÉTODO DO CASO 

A partir da fundamentação aqui levantada, percebe-se a presença de três 

construtos principais (Figura 5).  

Figura 5 – Modelo Conceitual 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor 
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O primeiro construto refere-se aos estilos de aprendizagem, importantes para 

identificação das diferenças e preferências dos alunos em relação à forma de 

aprender. Os estilos de aprendizagem podem se dar sobre: a forma como os alunos 

processam as informações, a sua preferência por materiais e formatos didáticos, a 

forma como gostam de aprender (FELDER, 1996; ALLY, 2004).  

Outro construto é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AV), que transforma e 

altera a maneira de ministrar aulas por meio de avanços tecnológicos de informação 

e comunicação (PALLOFF; PRATT, 1999; SILVA, 2003, MORAN; MASETTO; 

BEHRENS, 2004). Alunos e professor são constantemente enfrentados e desafiados 

a inserir tecnologias da informação e comunicação em suas atividades de estudo 

(BERTERO, 2006).  

Os ambientes virtuais de aprendizagem vêm ganhando espaço, por se 

tratarem de tecnologias que objetivam a construção do conhecimento (FAHY, 2004, 

LEVY, 1999). Nesse sentido, são cada vez mais comuns uso de: recursos midiáticos 

como sons, imagens, vídeos, textos, Hiperlinks; canais de comunicação síncrona e 

assíncrona; gerenciadores de tarefas para monitoramento das ações em espaço 

virtual (DAVIS, 2004; MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2004). 

Mesmo com o uso de recursos tecnológicos, percebe-se a importância destes 

atrelados a estratégias de ensino, principalmente, para área da administração, 

vinculada à grande área de aplicadas. Estratégias que promovam: elo teoria à 

prática, desenvolvimento da capacidade de liderança, promover ambientes 

construtivistas de colaboração, resolução de conflitos, ganham cada vez mais 

espaço para estudos sobre aprendizagem. Nesse sentido, insere-se a metodologia 

de casos para ensino como um terceiro construto deste trabalho.  

A figura 6 apresenta as doze hipóteses geradas a partir do modelo teórico 

proposto neste estudo, as quais são detalhadas na sequência. 

No construto de Estilos de Aprendizagem, são apresentados os modelos de 

Estilos de KOLB e VARK (Figura 6). Existem diversos modelos de estilos de 

aprendizagem conforme já descritos na sessão 2.3, assim como alguns mais se 

destacam.  
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Figura 6 – Hipóteses Geradas pelo Modelo Teórico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como o método do caso, pertence a uma aprendizagem em ação, que faz 

com que o aluno vivencie e aprenda pela reflexão da sua experiência, o modelo do 

estilo de aprendizagem experiencial apresentado por Kolb (1984) parece demonstrar 

maior afinidade com o tema.  

Ao encontro desse estudo, também é importante considerar estilos que 

descrevem a preferência do aluno por formatos midiáticos ou materiais didáticos, a 

exemplo de Fleming e Mills (1992) com o modelo VARK. Esse modelo norteia 

principalmente sobre as mídias vídeo, áudios e textos.  

Não foram encontrados estudos que retratassem concomitantemente os 

modelos de Kolb (1984) e Fleming e Mills (1992). Um dos propósitos desse estudo 

está em identificar os estilos de aprendizagem dos alunos.  

Na figura 5 é possível perceber setas que interligam os estilos, pois, apesar 

dos estilos de aprendizagem apresentarem arquétipos específicos, existem 
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similitudes que serão descritas na sequência para originar hipóteses sobre os 

modelos de estilo de aprendizagem.  

Além disso, percebe-se a saída de setas dos estilos de aprendizagem para os 

construtos ambiente virtual de aprendizagem e método do caso. As setas indicam 

que estilos de aprendizagem podem influenciar a percepção dos alunos sobre 

fatores que facilitam o método, bem como, o uso de ambientes virtuais. 

Outras setas são encontradas com saída do construto ambiente virtual de 

aprendizagem em direção ao construto do método do caso. É preciso pensar na 

aplicação de metodologias utilizadas fortemente em salas de aula tradicionais 

(presencial) para sua adequação ao uso de recursos tecnológicos em salas de aula 

e atividades virtuais (semipresencial e a distância).  

O método do caso, oriundo de Harvard, vem sendo adotado em ambientes 

virtuais e com isso, o seu formato também sofre mudanças em termos de 

apresentação em outras mídias, além do tradicional formato texto. 

2.6.1 Estilos de Aprendizagem: Modelos KOLB e VARK 

Figura 7 – Estilos de Aprendizagem: Modelos KOLB e VARK 

 
                                        Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O estilo Assimilador possui características introspectivas e reflexivas (KOLB, 

1984) assemelhando-se ao perfil do estilo de aprendizagem Leitura e Escrita, que 

costuma refletir sobre sua prática e opta por trabalhar individualmente com estudos 
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teóricos em formato de texto (FLEMING; MILLS, 1992). É também possível fazer 

uma analogia do estilo Convergente de Kolb (1984) que possui preferência por 

aprender a partir da resolução de problemas específicos e para tanto o acesso à 

teoria é necessária, obrigando o aluno à realização de leituras. Portanto, também 

existe similitude do estilo Convergente com o estilo Leitura e Escrita. Levanta-se, 

pela Figura 7, a hipótese de que: 

 

H1a Existe relação de dependência entre os estilos Assimilador e Convergente 

do Modelo KOLB com o estilo Leitura/Escrita do Modelo VARK.  

 

São também apresentadas similitudes entre os estilos Acomodador e 

Convergente com o estilo Visual. Os alunos com estilo Convergente preferem 

aprender quando visualizam a prática e, os que possuem estilo Acomodador 

possuem a preferência por identificar planos e tarefas definidas. Pela característica 

pragmática que envolve os dois estilos de aprendizagem, no campo da 

administração é comum o uso de tabelas, figuras e esquemas que retratem a 

realidade. Dessa forma, o estilo Visual parece demonstrar relação com os estilos 

Acomodador e Convergente, levantando-se a seguinte hipótese: 

 

H1b: Existe relação de dependência entre os estilos Acomodador e 

Convergente do Modelo KOLB com o estilo Visual do Modelo VARK. 

 

O estilo de aprendizagem Divergente caracteriza-se pela preferência em 

aprender em grupo por meio de brainstorming e desafios do cotidiano que o cerca. O 

Acomodador tem a preferência pela experimentação de atuar em ambientes de 

pressão e tendem a ser dinâmicos (KOLB, 1984). Fleming e Mills (1992) indicam que 

o estilo Sinestésico possui a preferência por atividades práticas, em que o aluno 

consiga visualizar no cotidiano a aplicabilidade do conteúdo em situações de conflito 

sobre ações realizadas em grupo. Percebe-se que tanto o estilo Divergente como o 

Acomodador possuem características que envolvem o estilo Sinestésico. Dessa 

forma, a hipótese é formulada: 

 

H1c: Existe relação de dependência entre os estilos Acomodador e Divergente 

do Modelo KOLB com o estilo Sinestésico do Modelo VARK. 
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O aluno com estilo de aprendizagem Divergente prefere interagir em grupo e 

trocar ideias. É provável que esse aluno utilize mais a fala e a audição para discutir 

com seus pares, o que possui similitude com o estilo Auditivo. Levanta-se a hipótese 

de que: 

 

H1d: Existe relação de dependência entre o estilo Divergente do Modelo KOLB 

com o estilo Auditivo do Modelo VARK . 

 

Os modelos de Kolb (1984) e Fleming e Mills (1992) evidenciam que nos 

estilos Divergente, Auditivo e Visual existem características distintas. Independente 

do estilo encontrado o estudo de Masetto (1994) e Marion (2006) consideram que o 

professor deve adotar diversas metodologias, para que consiga atender diferentes 

estilos de aprendizagem. No entanto, acredita-se que quando o professor adere a 

determinado método, um estilo estará se prevalecendo em termos de preferência do 

processamento e recepção das informações em relação ao outro. 

Outro ponto a destacar, embasado nos estudos como de Cerqueira (2000), 

Cordeiro e Silva (2011), Reis e Patom (2009), diz respeito às diferenças encontradas 

por eles entre os estilos de aprendizagem e o local de estudo ou tipo de instituição. 

O trabalho de Cerqueira (2000) e Cordeiro e Silva (2011) identificaram maior 

predominância do estilo Assimilador. Os estilos de aprendizagem foram encontrados 

em todas as instituições de ensino superior estudas. Cerqueira (2000) sugere a 

aplicação do estudo em instituições privadas no Sul do Brasil. O estudo de Reis e 

Patom (2009) não encontraram diferenças nos estilos de aprendizagem entre 

instituições públicas e privadas. Houve a predominância do estilo Convergente em 

ambas as instituições. Vale ressaltar que Reis e Patom (2009) analisaram alunos 

dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis. O que faz lançar a seguinte 

hipótese: 

 

H2: Existe relação de dependência entre o estilo de aprendizagem e a variável 

demográfica/tipo de instituição 
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2.6.2 Os estilos de aprendizagem e o ambiente virtual 

Schnitman (2010) discute teoricamente a importância em considerar os estilos 

de aprendizagem para o uso de tecnologias educacionais. Isso porque, dependendo 

da forma como agir e que tecnologias escolher o professor poderá prevalecer 

determinado estilo de aprendizagem de um aluno a outro com estilo não compatível 

com material e prática didática. A autora comenta que no contexto de ensino e 

aprendizagem da educação on-line, embora muitas pesquisas já tenham sido 

realizadas, ainda é um desafio saber como os sujeitos aprendem. Por isso, sugere 

novas pesquisas para criação de modelos de ensino aprendizagem. 

Nesta linha, alguns estudos empíricos como os de Lu et al. (2007), Reis et al. 

(2007), Glass (2008), Kozub (2010) e Oliveira e Domingues (2011) relacionam os 

diferentes modelos de estilos de aprendizagem e o uso de tecnologias da 

informação e comunicação para o ensino on-line. Estes estudos, todos de 

abordagem quantitativa, são apresentados no quadro 10: 

 

Quadro 10 – Pesquisas que envolvem Estilos de Aprendizagem e Ambiente Virtual 

Fonte: Da Revisão de Literatura. 

Autores/ 
Modelo 
utilizado 

Proposição do estudo Variável Resultados 

Lu et al. 
(2007) / 
Kolb 

Analisar o tempo duradouro no 
comportamento on-line com o 
estilo de aprendizagem 

Participação 
on-line 

Não foram encontradas 
diferenças significativas entre 
os estilo e número de acessos 
ao ambiente virtual. 

Reis et al. 
(2007) / 
Kolb, 
Felder e 
Silverman, 
VARK, 
Keefes 

Identificar a escolha de modelos 
de estilo de aprendizagem para 
uso de ambientes computacionais 

Modelos de 
Estilos de 
Aprendizagem 

KOLB e VARK se encontram 
entre os mais utilizados 

Glass 
(2008) / 
Kolb 

Identificar a escolha por cursos 
on-line em relação ao estilo de 
aprendizagem 

Preferência 
por método 
on-line ou 
tradicional 

Não foram encontradas 
diferenças significativas entre 
os estilos e a escolha por 
cursos presenciais ou on-line. 

Kozub 
(2010) / 
Kolb 

Investigar o possível impacto do 
estilo de aprendizagem no 
desempenho dos alunos em um
 ambiente de aprendizagem 
baseada na web 

Desempenho Não foram encontradas 
diferenças significativas entre 
os estilos e o desempenho em 
ambiente virtual. 

Oliveira e 
Domingues 
(2011) / 
Kolb 

Verificar se existem diferenças 
entre o estilo de aprendizagem de 
alunos do Ensino à Distância, 
comparativamente aos do Ensino 
Presencial Tradicional. 

Estilos de 
Aprendizagem 
em cursos on-
line e a 
distância 

Estilos que estão no 
presencial também se 
encontram em cursos à 
distância 
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Reis et al. (2007) discutem, a partir de um estudo bibliométrico, modelos de 

estilos de aprendizagem mais adotados para o uso em sistemas computacionais. 

Entre os modelos analisados foi encontrada maior incidência dos modelos Kolb, 

Vark, Felder e Silverman e outro denominado Keefe. Tomando por base a aceitação 

do Modelo KOLB e VARK, considerou-se pertinente sua utilização neste estudo. 

Além disso, o modelo de Estilo de Kolb (1984) possui características relacionadas à 

experiência, inerente a um ambiente virtual de aprendizagem. Já o modelo Vark de 

Fleming e Mills (1992) possui formas diferentes sobre a estrutura da informação pelo 

uso de mídias distintas, quais sejam visual, auditiva e texto. 

Nos achados do estudo empírico de Lu et al. (2007) não foi identificada 

significância entre os estilos de aprendizagem de Kolb e o comportamento on-line. 

Os dados do experimento identificaram os quatro estilos presentes no uso de 

plataformas digitais. Mesmo assim, o estudo identificou que alunos apresentaram o 

comportamento de estilo Convergente e Assimilador, na maior parte do tempo 

quando comparados aos estilos Divergente e Acomodador. 

Ally (2004) e Lu et al. (2007) indicam que é preciso considerar a presença de 

diferentes estilos de aprendizagem no espaço virtual e considerar módulos de 

aprendizagem para diferentes alunos. O tempo para realizar atividades em ambiente 

virtual deve respeitar a individualidade de cada aluno, de forma que o mesmo possa 

absorver o conhecimento a partir da leitura on-line. Ficou claro que o estudo final 

não considerou outras mídias como vídeos, imagens, áudio e Hiperlinks, existentes 

em ambiente virtuais de aprendizagem (PALLOFF, PRATT, 1999; SILVA, 2003). 

Kozub (2010) encontrou resultados próximos a Lu et al. (2007), ou seja, não 

houve significância quanto aos resultados da influência dos estilos de aprendizagem 

sobre o comportamento e desempenho do aluno em ambiente virtual. Para tanto, 

Kozub (2010) utilizou a média das notas como uma medida de relação e, mesmo 

não encontrando diferenças significativas, sugere a realização de outros estudos 

que identifiquem fatores sobre o uso da web para auxiliar no uso de tecnologias 

educacionais. 

Glass (2008), em sua tese, investiga se há diferença entre os estilos de 

aprendizagem dos alunos em optar por programas on-line e programas tradicionais. 

Essas diferenças podem se dar pelos estilos de aprendizagem dos alunos e até 

mesmo idade ou gênero. Ao encontro disso, verifica-se que Oliveira e Domingues 
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(2011) também buscam resultados sobre a diferença de estilos de aprendizagem de 

alunos em modalidade presencial e a distância. Nas duas amostras pesquisadas por 

Oliveira e Domingues (2011), houve maior frequência absoluta para o estilo de 

aprendizagem Convergente e menor incidência para o estilo Acomodador. Vale 

também ressaltar que todos os estilos estavam presentes em ambas as 

modalidades de ensino.  

Schnitman (2010) e Oliveira e Domingues (2011) ressaltam a necessidade de 

continuar estudos acerca dos Estilos de Aprendizagem em relação ao ciberespaço 

de forma que novas realidades possam ser encontradas. Os Cursos on-line devem 

considerar seriamente a diversidade de estilos de aprendizagem ao projetar e 

desenvolver on-line módulos de aprendizagem para alunos com diferentes estilos de 

aprendizagem (LU et al., 2007).  

Vale ressaltar que não foram encontrados estudos que relacionassem o 

modelo de estilos de aprendizagem VARK com ambiente virtual. Mesmo assim, foi 

possível identificar por Schnitman (2010), Lu et al. (2008), Reis et al. (2007), Glass 

(2008), Kozub (2010) e Oliveira e Domingues (2011) que o estilo de aprendizagem é 

estudado no contexto dos espaços virtuais. Mais especificamente os estudos 

identificaram modelos de estilos que podem ser aplicados no ensino on-line, 

participação de estilos de aprendizagem no ambiente on-line, desempenho dos 

estilos no ambiente on-line, preferência dos estilos de aprendizagem em usar 

tecnologias educacionais, presença dos estilos em sala de aula tradicional e virtual. 

Nesse sentido, são lançadas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

H3: Os estilos de aprendizagem influenciam positivamente a preferência dos 

alunos no ambiente virtual; e como hipóteses subjacentes: 

H3a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB influenciam 

positivamente a preferência dos alunos no ambiente virtual.  

H3b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK influenciam 

positivamente a preferência dos alunos no ambiente virtual. 

 

H4: Os estilos de aprendizagem influenciam positivamente o acesso dos 

alunos no ambiente virtual; e como hipóteses subjacentes: 

H4a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB influenciam 

positivamente o acesso dos alunos no ambiente virtual.  
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H4b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK influenciam 

positivamente o acesso dos alunos no ambiente virtual. 

 

H5: Os estilos de aprendizagem influenciam positivamente o desempenho dos 

alunos no ambiente virtual; e como hipóteses subjacentes: 

H5a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB influenciam 

positivamente o desempenho dos alunos no ambiente virtual 

H5b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK influenciam 

positivamente o desempenho dos alunos no ambiente virtual. 

2.6.3 Ponderações teóricas: conteúdo do caso, fase curricular, frequência de 

aplicação, disciplinas e sua influencia nos fatores facilitadores do método do 

caso 

O método do caso para o ensino vem sendo considerado estratégia 

importante para o ensino de administração (MARION;MARION, 2006).  São 

percebidos na literatura diversos fatores que facilitam a sua aplicação. Estes fatores 

norteiam o aluno quanto à habilidade de pensar criticamente e desenvolver uma 

orientação para a ação (MILES; BIGGS; SCHUBERT, 1986; ORLANSKY, 1986).  

Fator facilitador que contribui para aplicação do método do caso é a ligação 

teoria e prática, como característica inerente ao caso, aproximando-se da realidade 

organizacional (ELLET, 2007; FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007; ROESCH, 2007, 

CHRISTENSEN E CARLILE, 2009).  

A metodologia do método do caso envolve o aluno para o desenvolvimento de 

competências quanto aos seguintes fatores: tomada de decisões, gestão de conflitos 

e trabalhos em equipes, diagnosticar problemas entre outras vantagens já 

mencionadas na sessão 2.5.4.  

Existem ponderações a serem consideradas que podem afetar os resultados 

da aprendizagem por meio da aplicação dos casos. Por exemplo, o conteúdo e a 

realidade organizacional envolvidas em um caso terão melhor validade quando há 

um significado para o aluno (MCNAIR, 1971; IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; 

CAMPOMAR, 2007).  O significado para o aluno traz resultados quando o mesmo 



86 
 

consegue vislumbrar no conteúdo uma aplicabilidade para sua vida profissional, ou 

seja, para o seu cotidiano (LINDEMAN, 1926; MCNAIR, 1971).  

McNair (1971) ressalta a importância de um caso retratar conteúdos atuais e 

que envolvam o contexto social em que o aluno está imerso. Assim, o aluno possuirá 

maior motivação a solucionar e refletir sobre o caso.  

Colaborando com esta ideia, Barnes, Christensen, Hansen (1994) apontam o 

caso como uma situação vivenciada por um gestor, que se apresenta como um 

estudo clínico parcial da realidade vivenciada. Junto ao caso, podem ser utilizados 

materiais como tabelas e gráficos que possam ilustrar melhor a realidade e a 

percepção de complexidade do mundo real. 

Roselle (1996) comenta que por ser cada caso exclusivo, pois trata de 

determinada realidade organizacional, pode ou até não contribuir como um estímulo 

na busca do conhecimento, sobre o enfoque da aprendizagem. Dowd, Jr (1992) 

comenta que a prática do método do caso está a mercê da falta ou abundância de 

informações, bem como o nível destas informações que influenciam e pressionam o 

ambiente de aprendizagem dos alunos dispostos a trabalhar. Para Lundberg et al. 

(2001), Shugan (2006) e Roesch (2007) um caso que não contempla informações 

necessárias prejudica a dinâmica da aplicação, bem como a resolução que, por sua 

vez, implica numa baixa aprendizagem.  

O enredo, a estória, devem ser envolventes a ponto de estimular o aluno para 

a leitura e resolução do caso (DOWD, JR, 1992; ROESCH, 2007). Um caso deve ser 

narrado, geralmente com apontamentos de fatos, como também descrição do perfil 

de cada personagem, organização e situação para estimular a imaginação do aluno 

ao formar determinado cenário em sua mente (MCNAIR, 1971; ROESCH, 2007).  

Portanto, cada caso é único e é escrito pensando em ser usado para analisar 

determinado conteúdo, disciplina ou público. Assim, o conteúdo pode interferir na 

percepção do aluno, cabendo levantar a hipótese de que: 

 

H6: O conteúdo do caso influencia positivamente os fatores facilitadores do 

método do caso para o ensino. 

 

Outro cuidado é quanto à faixa etária e experiência dos alunos. Christensen 

(1987) e Waddell e McChlery (2008), comentam que quanto mais maturidade e 

experiência, melhores são os resultados nas respostas dos casos, na análise e na 
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discussão. Acredita-se que nas fases finais, devido ao conhecimento e maturidade 

adquiridos pela experiência de vida e pela vivência no ambiente acadêmico, o aluno 

identifica potencialidades do método não percebidas nas fases iniciais. Dessa forma, 

formula-se a hipótese: 

 

H7: A fase curricular do aluno influencia positivamente os fatores facilitadores 

do método do caso para o ensino  

 

Naumes e Naumes (1999) e Núñes (2006) reforçam que o aprendizado com o 

uso do método do caso ocorre pela repetição. Ou seja, é por meio de diversas 

aplicações que o aluno constrói melhores respostas, já que vai se habituando à 

metodologia e a forma de solucionar casos. Portanto, os melhores resultados 

ocorrem ao longo do tempo pela experiência com o método do caso. Os autores não 

deixam explícito qual o tempo determinado para que haja percepção do aluno sobre 

melhoria da aprendizagem. Nesse sentido, lança-se a hipótese de que: 

 

H8: A frequência de aplicação do método do caso influencia positivamente os 

fatores facilitadores  

 

McNair (1971) ressalta que um caso tem como base conteúdos que envolvem 

o contexto de determinada disciplina. Robert (2001), Roesch (2007) e Bandeira-de-

Mello e Silva (20--) alertam sobre a importância de um parágrafo de abertura que 

direcione o aluno a pensar na linha de determinada teoria de base.  

Os casos para ensino, em geral, apresentam uma sessão direcionada ao 

professor; as notas de ensino, onde são encontradas diretrizes de aplicação, bem 

como definidos conteúdos e público-alvo para uso do caso. (ROESCH, 2007; 

ELLET, 2007).  

Nas notas de ensino podem ser encontradas recomendações sobre as áreas 

do conhecimento e teorias que envolvem o caso e possíveis disciplinas em que 

possa ser aplicado (ROESCH, 2007). Assim, deve existir sinergia entre a disciplina 

oferecida e os resultados a serem obtidos pelo método do caso. Assim, formula-se a 

hipótese: 
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H9: A disciplina influencia positivamente os fatores facilitadores do método do 

caso para o ensino  

 

Ao iniciar uma aula utilizando-se de casos de ensino, Dowd Jr (1992) reflete 

sobre o papel docente em conhecer e estudar as características dos alunos, já que 

trazem consigo uma série de medos e angústias, bem como focar na preparação do 

caso centrado nas características da turma. As turmas podem ser caracterizadas 

pelos estilos de aprendizagem dos alunos. Afinal, o método do caso deve ser 

centrado no aluno (FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007). 

2.6.4 Os estilos de aprendizagem e o método do caso 

O método do caso é dividido em etapas de aplicação. Cada etapa integra 

características quanto à forma de aprendizado do aluno. Estas etapas envolvem 

momentos individuais de leitura, reflexão, análise e tomada de decisão, ou 

momentos em grupo onde o aluno passa a gerir conflitos, trocar conhecimentos, 

posicionar-se e ser criativo. Neste sentido, a metodologia de casos para o ensino 

perpassa pelas preferências dos estilos de aprendizagem dos alunos quanto a sua 

forma de estudar. O quadro 11, contextualiza as características desta relação. 

Conforme o Quadro 11, pode-se perceber que o método do caso, por 

concernir uma metodologia de aprendizagem em ação, estimula o aluno a refletir 

sua prática por experiências vivenciadas na resolução de problemas (SILVA, et al. 

2012).  

Ainda há de se considerar que na aplicação do método do caso existem 

momentos individuais com leitura de determinado dilema organizacional (FACHIN; 

TANURE; DUARTE; 2007; ELLET; 2007) - vide fase 1.  

Na fase 1 as características dos estilos podem contribuir para potencializar 

suas preferências pelo Método do Caso, principalmente os estilos Assimilador de 

Kolb (1984), Visual, Leitura e Escrita de Fleming e Mills (1992). O momento de 

contato com o Caso é importante ser elucidado pelo professor sobre os resultados 

que espera com a aplicação deste caso (DOWD, Jr, 1992). 
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Quadro 11 – Método do Caso e Estilos de Aprendizagem 

Fase Aplicação Relação 
Estilos 
KOLB 

Estilos 
VARK 

01 Leitura do 
caso 
(DORN; 
MERCER, 
1999; 
ELLET, 
2007). 

Um caso possui uma estrutura textual que 
apresenta uma realidade organizacional, 
geralmente, sobre algum protagonista, seja 
gestor, colaborador ou outra personalidade. 
De forma a auxiliar na disponibilidade de 
informações podem ser usadas tabelas, 
gráficos e figuras (FACHIN; TANURE; 
DUARTE, 2007; ELLET, 2007; ROESCH, 
2007). 

Assimilador Leitura e 
Escrita; 
Visual 

02 Dilema e 
Resolução 
de problemas 
(DORN; 
MERCER, 
1999; 
ELLET, 
2007). 

Um caso ao final pode trazer um dilema a 
ser resolvido. Nesse sentido, o aluno 
precisa responder a questionamentos que 
são feitos ao final do caso se colocando no 
lugar do protagonista apresentado. (ELLET, 
2007; ROESCH, 2007) 

Convergente 
Acomodador 
Assimilador  

Leitura e 
Escrita 

03 Discussão do 
Caso 
(DORN; 
MERCER, 
1999; 
ELLET, 
2007). 

Para análise podem ser separados grupos 
para discutirem sobre suas ideias e 
chegarem a um consenso (ELLET, 2007). 

Divergente 
Acomodador 

Sinestésico 

04 Fechamento 
do caso 
(DORN; 
MERCER, 
1999; 
ELLET, 
2007). 

Professor age como mediador e expõe 
conflitos das ideias, traz a teoria subjacente 
ao conteúdo do caso e faz o fechamento 
sobre as possibilidades para solucionar o 
caso (ELLET, 2007). 

Acomodador Auditivo 

Fonte: Construído a partir da revisão de literatura. 

 

Na fase 2, ocorre a resolução de problemas. Alunos com estilos Convergente 

e Acomodador caracterizam-se pela preferência pelo pragmatismo e em solucionar 

problemas da realidade (KOLB, 1984). Além disso, alunos com estilo Assimilador 

podem potencializar a preferência pelo método do caso, por ter uma fase que 

envolve a resolução a partir de respostas individuais, apresentadas no formato texto.  

Para a fase 3 os estilos Divergente, Acomodador e Sinestésico podem 

influenciar a percepção dos fatores determinantes do método do caso, pelo fato de 

na aplicação, existe o momento de debate e administração de situações de conflito, 

na figura do gestor bem como o desenvolvimento de capacidade de liderar (Roesch, 

2007). Nesse momento, os alunos com estilos Sinestésico e Auditivo também 

podem potencializar a percepção sob os fatores determinantes para aplicação do 

método do caso.  
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A fase 4, envolve o fechamento do caso. Nesse momento todos se voltam ao 

professor que deve amarrar as colocações pertinentes e não pertinentes, e reforçar 

conceitos teóricos enquanto alunos participam e escutam o encadeamento das 

ideias para uma solução do caso (ELLET, 2007). O estilos Auditivo e o Visual podem 

também contribuir para potencializar as vantagens do uso do método do caso.  

Cada fase do método do caso, pode ser percebida pelos alunos de forma 

diferenciada dependendo do seu estilo de aprendizagem e da forma usada pelo 

professor para conduzir o método. Vale também ressaltar que o Estilo de 

Aprendizagem de um aluno não é estático e pode sofre alterações ao longo do 

tempo, o que altera, de certa forma, suas preferências sobre como aprender (KOLB, 

1984; FLEMNG; MILLS, 1992; FELDER, 1996).  

O Método do caso, parece demonstrar em todas as suas fases de aplicação 

ações relacionadas não apenas a um, mas a vários estilos de aprendizagem. Da 

mesma forma, pelas fases que envolvem o método do caso, é possível estimular 

alunos com determinados estilos de aprendizagem a aprender de outras formas. 

Assim é formulada a hipótese: 

 

H10: Existe relação de influência entre os estilos de aprendizagem com os fatores 

facilitadores do método do caso; e como hipóteses subjacentes: 

H10a Existe relação de influência entre os estilos de aprendizagem do 

Modelo KOLB com os fatores facilitadores do método do caso. 

H10b Existe relação de influência entre os estilos de aprendizagem do 

Modelo VARK com os fatores facilitadores do método do caso. 

2.6.5 O método do caso: do tradicional para o virtual 

Como em qualquer área de estudos, os casos sofreram avanços em termos 

de sua estrutura em especial com o desenvolvimento tecnológico. Naumes e 

Naumes (1999) fazem referência aos Casos Multimídia. Esses casos são 

apresentados em formato áudio, vídeo e imagens, diferentemente do tradicional 

eminentemente textual. Os autores comentam que esse formato multimídia torna o 

caso mais atrativo pelo fato de utilizar recursos estéticos. Os recursos estéticos 
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devem ser pensados em termos de dinamizar a prática docente em sala de forma 

que permita a melhor apresentação de determinados conteúdos (FRANCIO, 2009). 

Avanços em termos tecnológicos permitiram que as mídias fossem 

importadas para o ciberespaço. Na dimensão virtual as possibilidades se ampliam 

em termos de mídias, Hiperlinks e recursos de comunicação (NAUMES; NAUMES, 

1999; MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2004). Entretanto, há de se considerar as 

experiências e acessibilidade dos alunos em termos de hardware e software para 

uma participação efetiva. A dificuldade no uso do recurso multimídia está muitas 

vezes na forma de apresentação do vídeo e na pessoa que narra à estória do caso 

conseguir se expressar adequadamente frente às câmeras (NAUMES; NAUMES, 

1999). 

O uso de casos multimídia e casos web comentados por Naumes e Naumes 

(1999) associa-se fortemente com a teoria cognitivista. Mizukami (1986), Merriam e 

Caffarella (1999) e Ally (2004) aliam essa teoria ao estimulo dos sentidos sensoriais, 

o que facilita a captação da informação. Métodos de ensino que despertam 

sensorialmente o aluno possibilitam a relação efetiva de sentimentos, pensamento e 

reflexão para a compreensão da realidade (MORAES; LA TORRE, 2004).  

A ação no Ambiente Virtual permite ao aluno interagir com o ambiente, com o 

conteúdo e se comunicar de diversas formas com seus pares. Então, além da teoria 

cognitiva, percebe-se uma perspectiva da teoria construtivista. A teoria construtivista 

envolve a dimensão afetiva e social, em que o aluno aprende em comunhão com 

outros colegas, bem como, reflete a partir de sua ação, erros e acertos (MIZUKAMI, 

1986; MERRIAM; CAFFERELLA, 1999). 

Com o uso contínuo de um ambiente virtual o aluno poderá perceber 

conhecimento tácito sobre o uso da tecnologia envolvida (ALLY, 2004). O ambiente 

Virtual estimula o aluno a uma aprendizagem auto direcionada, em que possui certa 

autonomia dentro do ciberespaço e que também exige dele planejamento sobre sua 

ação. 

Considerando o advento da internet, de forma mais proeminente a partir da 

década de 90, o uso de casos web, podem ser considerados relativamente novos. 

Estudos internacionais como os de McNeil (1998), Dechef (2005), Webb, Gill e Poe 

(2005), Brooke (2006) e Tran (2007) relatam experiências de casos para o ensino 

com uso de tecnologias educacionais. O estudo brasileiro de Lima (2003) demonstra 

também a possibilidade da aplicação do método em espaço virtual. 



92 
 

O estudo de McNeil (1998) faz um comparativo sobre os resultados do uso do 

Caso de maneira tradicional e seu uso em ambiente virtual. Os indicadores adotados 

nesse estudo foram: tempo, número de respostas e tipos de respostas. Os 

resultados apontaram melhores indicadores para o uso no ambiente virtual em 

comparação ao caso no formato tradicional. O autor não chega a analisar se a 

aplicação da metodologia no método presencial com o sistema e, no método 

presencial sem o sistema, foi adequada ao processo de aprendizagem na percepção 

dos alunos. 

 Dechef (2005), Webb, Gil e Poe (2005) e Brooke (2006) também 

compararam o método do caso no formato tradicional com o virtual.  Os resultados 

destes estudos ocorreram pela percepção de professores e alunos participantes, os 

quais identificaram nos casos virtuais maior comprometimento, um aprender de 

forma diferente e experiências relevantes para uma nova profissão. 

Enquanto que McNeil (1998) credita parte do sucesso do caso no ambiente 

virtual pelo ensino presencial, Webb, Gil e Poe (2005) acreditam que o sucesso 

ocorre pelo caso virtual em modalidade semipresencial. 

McNeil (1992), Dechef (2005), Webb, Gil e Poe (2005) analisam resultados 

em termos de estimular a ação para resolução do caso, mas não relacionam com as 

características que envolvem a qualidade de um ambiente virtual. 

Webb, Gil e Poe (2005) sugerem a realização de outros estudos que 

identifiquem a relação entre os agentes envolvidos durante a aplicação do caso 

virtual. Brooke (2006) ressalta que o Método de Casos para o Ensino raramente foi 

usado para o ensino on-line. Seu estudo inicia falando do desafio sobre envolver o 

aluno on-line. 

Tran (2007), diferentemente de McNeil (1998), Dechef (2005), Webb, Gil e 

Poe (2005), foi o único autor que apresentou em seus estudos, fracassos pelo uso 

de casos em ambientes virtuais. O estudo de Tran (2007) relata apenas resultados 

por meio de experiências, mas não chega a apontar dados primários.  No Brasil 

pouco se tem estudado sobre o método do caso em ambientes virtuais.  

O estudo brasileiro de Lima (2003) comenta que quando um caso é 

transportado para uma tecnologia educacional irão existir diferenças metodológicas 

significativas, já que o método de Harvard é muito utilizado para o ensino tradicional 

(presencial em sala de aula). Para tanto, apresenta o PANTEON, um software que 
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disponibiliza recursos para coleta de percepções em entrevistas com os gestores, 

que servirão de base para a construção do caso. 

Dentre os estudos, nesta seção comentados, que analisaram o método do 

caso em plataformas virtuais, percebe-se este ser um tema recente para investigar 

essa relação. Os estudos demonstram em sua maioria que os casos em ambiente 

virtual obtiveram melhores resultados de aprendizagem em comparação ao formato 

tradicional.  

Assim, considera-se importante avaliar o ambiente virtual e sua influência 

para o aprendizado no uso do método do caso para o ensino. Delone e Mclean 

(1992), Sun et al. (2008), Neto e Takaoka (2010) sugerem a avaliação da 

aprendizagem por meio da qualidade de um AV. Como os estudos de Mcneil (1998), 

Dechef (2005), Webb, Gil e Poe (2005), Brooke (2006) e Tran (2007) não incluíram a 

avaliação do ambiente virtual para o método do caso, essa tese vem a contribuir 

com a seguinte hipótese: 

 

H11: A avaliação do ambiente virtual influencia positivamente os fatores 

facilitadores do método do caso para o ensino.  

  

Sobre casos multimídia e sua estrutura, poucos são os trabalhos que 

abordam o tema. Os trabalhos de Naumes e Naumes (1999) Boehrer (2000), Hoag, 

Brickley e Cawley (2001), Orngreen (2002), Lima (2003), Gill (2011) todos teóricos, 

sinalizam que casos em formato multimídia, podem utilizar vídeos, áudios, textos e 

imagens. Com o advento da internet são empreendidos ambientes virtuais ao 

ensino, o que facilita a adoção de casos neste formato. Ao mesmo tempo, 

comentam que se torna mais difícil analisar a efetividade do aprendizado em casos 

multimídia, já que é necessário considerar o tipo de mídia, a modalidade de ensino, 

o ambiente virtual em uma prática ainda pouco explorada na academia.  

Lima (2003) sugere uma plataforma eletrônica para utilização de Casos, na 

qual, podem ser inseridas mídias diversas. No entanto, não se encontrou estudos 

que demonstrassem resultados de uma aplicação via plataforma PANTEON, 

apresentada por Lima (2003). Talvez, a não ocorrência de casos multimídia, se dá 

justamente pela dificuldade em disponibilizar esse tipo de formato em plataformas 

eletrônicas de anais e revistas eletrônicas, ou até, pela inexistência de casos 

multimídia no Brasil, já que Dalfovo et al. (2012) encontraram 155 casos publicados, 
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em formato texto, com a primeira ocorrência somente a partir de 2003. Isso 

demonstra quão recente é a cultura de casos no Brasil, mesmo com mais de 40 

anos de tradição nas escolas americanas.  

Dessa forma, a tese vem a contribuir com a confecção de casos multimídia, 

adaptando conteúdos de casos já existentes no formato texto. Os casos nos 

formatos virtual e multimídia podem demonstrar novas formas de usar métodos 

tradicionais das escolas de administração envolvendo o cenário de tecnologias 

educacionais. Assim, tem-se a hipótese de que: 

 

H12 Existe relação de influência do formato do caso com os fatores 

facilitadores do método do caso para o ensino. 

 

O método do caso, quando utilizado em formatos não tradicionais, pode 

evidenciar a importância de considerar o ambiente virtual na percepção do aluno, 

que deve ser o principal beneficiário em termos de aprendizagem e competências 

geradas. Porém para analisar a percepção do aluno, é preciso considerar que este 

possui características inerentes quanto às suas preferências em aprender, seja pela 

experiência, pela troca de informações, pela teoria e/ou prática. Essas preferências 

contribuem no desenvolvimento do seu estilo de aprendizagem. 

Esse estilos evidenciam preferências quanto à forma de estudar, seja por 

meio de experiências individuais e em grupos ou pela preferência em estudar a partir 

de textos, observações, figuras e diagramas ou lidando com suas emoções. 

No ambiente acadêmico os alunos são considerados adultos e dessa forma, 

possuem maior senso de responsabilidade sobre suas práticas e avanços no ensino. 

Para tentar garantir a aprendizagem dos alunos o professores devem pensar em 

metodologias que desenvolvam competências para a formação do aluno e sua 

atuação profissional. Nesse sentido, o método do caso, como uma metodologia 

ativa, contribui para o desenvolvimento discente por meio de uma aprendizagem 

transformadora, experiencial e auto direcionada. 

A metodologia de casos para o ensino pode ser adotada por diversos fatores 

facilitadores que justificam a sua aplicação. Os benefícios em termos do campo da 

administração ocorrem no sentido de trazer maior realismo organizacional, 

diagnosticar problemas, tomada de decisão e atuar em grupo.  
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As práticas de ensino vêm sendo repensadas, principalmente, ao considerar o 

advento de novas tecnologias educacionais. O ciberespaço ampliou os canais de 

comunicação entre os agentes envolvidos no processos de aprendizagem para fora 

da sala de aula e tornou-se mais presente com a participação em ambiente virtual. 

Os ambiente virtuais ainda estão sendo estudados e avaliados nas diversas 

estratégias de ensino. Essa tese pretende compreender os estios de aprendizagem 

e o ambiente virtual da perspectiva que podem contribuir para os fatores facilitadores 

que envolvem o método de casos para o ensino. 

 



 

3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos da 

proposta da pesquisa desta tese. São apresentados: o posicionamento 

paradigmático (item 3.1), que trata a forma como o pesquisador percebeu os 

fenômenos decorrentes do estudo; a estratégia de pesquisa (item 3.2), que 

caracteriza o estudo quanto à abordagem e objetivo da investigação; as estratégias 

de pesquisa, que revelam os caminhos necessários para a obtenção dos dados da 

pesquisa; o design da pesquisa (Item 3.3) apresenta as fases que envolveram a 

aplicação e condução da pesquisa desde a escolha dos instrumentos de coleta, 

aplicação, e análise da aplicação dos métodos do caso para o ensino. 

3.1 POSICIONAMENTO PARADIGMÁTICO 

Para identificação do posicionamento paradigmático deste estudo, destaca-

se a obra de Burrel e Morgan (1979) sobre a classificação das visões de mundo, 

onde os autores sobrepõe dois eixos sobre a natureza das ciências. De um lado 

dos eixos uma visão da ciência mais objetivista e de outro uma ciência mais 

subejtivista. O outro lado discute a natureza da sociedade quanto à regulação ou a 

mudança radical. Esta sobreposição define paradigmas acerca da análise 

organizacional. A partir disso, Burrel e Morgan (1979), delineiam quatro paradigmas 

Humanista radical, Estruturalista radical, Interpretativista e funcionalista; 

representam escolas de pensamento interelacionadas, mas com abordagens e 

perspectivas distintas. 

O paradigma funcionalista preconiza que a realidade é concreta e objetiva. 

Com base nesse paradigma, tem-se a sociologia da regulação, segundo a qual se 

acredita que a sociedade tem uma existência real e sistemática. A epistemologia 

nesta perspectiva explica que o mundo social, suas regularidades e relações 

causais, bem como o comportamento dos indivíduos são delimitados pelo contexto 

que o cercam (BURREL E MORGAN, 1979). 

 No contexto do paradigma interpretativista, a realidade social não existe de 

forma concreta e neste contexto o mundo social tem status ontológico precário. Pois 

nesta perspectiva a realidade e resultado de experiências subjetivas dos indivíduos, 



97 
 

onde se produz sentidos a s coisas, ou seja, a sociedade é vista como participante 

em ação em vez de observadora (BURREL; MORGAN, 1979). 

O paradigma humanista radical, faz uma combinação de uma visão subjetiva 

das ciências sociais em conjunto com a teoria da mudança radical. Nesta visão que 

a ordem social é uma coerção e não um consentimento, pois os interpretativistas 

tentam entender como uma realidade social é construída, já de outra perspectiva os 

humanistas radicais questionam a construção desta realidade e os interesses 

alcançados com esta realidade, pressupondo uma teoria antiorganização. 

O paradigma estruturalista radical combina a visão objetiva das ciências 

sociais com a teoria da mudança radical. Preconiza teoria organizacional radical, e 

as contradições dentro das estruturas são consideradas essenciais e são explicadas 

por meio de conflitos e tensões recorrentes nas organizações. Este paradigma 

acredita na premissa que a sociedade deve ter potencial para a mudança radical, 

pressupondo que organização não mais regula esta instabilidade (BURREL; 

MORGAN, 1979). 

Seguindo a visão do pesquisador, autor dessa tese e considerando os 

apontamentos de Burrel e Morgan (1979) a tese pode ser enquadrada no 

paradigma funcionalista. A justificativa nos argumentos dos autores é de que o 

paradigma funcionalista ocorre pela visão de natureza objetiva da ciência e enxerga 

a sociedade como regulada. Sendo assim, o fenômeno do estudo, o método do 

caso nos formatos tradicional, virtual e multimídia, foi analisado de maneira objetiva 

(quantitativa). Para tanto é necessária que essa condução seja feita desde a coleta 

dos dados até a análise e interpretação dos resultados.  

Para Burrel e Morgan (1979), as teorias da organização são baseadas em 

uma filosofia da ciência e em uma teoria da sociedade, em sua essência. Alguns 

pressupostos chamados filosóficos que constroem abordagens distintas a ciência 

social, e consequentemente aos estudos organizacionais. Estes pressupostos se 

apresentam como: Ontológicos, Epistemológicos, de Natureza Humana e 

Metodológico.  

Quanto ao pressuposto ontológico, acredita-se que a realidade investigada 

neste estudo é externa ao indivíduo e sua consciência é a natureza dessa 

realidade objetiva. O pressuposto epistemológico caracteriza-se, neste estudo, numa 

perspectiva positivista, em que conhecimento é visto como algo sólido, real, 

transmitido de modo tangível. Quanto ao pressuposto de natureza humana, que 
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norteia a relação entre os seres humanos e seu ambiente (condicionam ou são 

condicionados), pode-se identificar, no estudo, perspectivas que vinculam uma visão 

dos seres humanos respondendo de forma determinista a situações encontradas em 

seu mundo exterior. Ainda, quanto ao pressuposto metodológico, define-se para esta 

pesquisa que as metodologias empregadas tratam do mundo social como um mundo 

natural, como sendo sólido, real e externo ao indivíduo e de natureza objetiva. 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A partir do momento em que uma pesquisa tem como “pano de fundo” uma 

abordagem tanto quantitativa como qualitativa, Creswell (2007) caracteriza a 

pesquisa como de método misto. O método misto pode se dar de duas formas: 

complementar ou sequencial. No caso desse estudo os métodos adotados para 

alcance dos resultados não necessariamente se inter-relacionam diretamente, 

portanto, os procedimentos adotados no estudo caracterizam-se, inicialmente, como 

sequenciais. A escolha da forma sequencial se deu porque primeiramente foi 

realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa e posteriormente outra pesquisa 

de abordagem qualitativa. 

Creswell (2007) alega que o uso de pesquisa de métodos mistos envolve a 

obtenção de informações numéricas (instrumentos) e informações de texto 

(entrevistas). Ainda para o autor, esse tipo de método aceita como procedimento 

métodos predeterminados e emergentes, questões abertas e fechadas, formas 

múltiplas de dados além da análise estatística e de conteúdo. O autor aponta que o 

método misto agrega uma triangulação de dados quantitativos e qualitativos sobre 

um mesmo objeto de estudo. A pesquisa quanto ao seu objetivo pode ser 

considerada como descritiva e explanatória. Freitas et al. (2000) comenta que a 

pesquisa de caráter descritivo possui o objetivo de identificar determinados 

fenômenos, opiniões e atitudes de determinada população. Nesse sentido a 

presente pesquisa, se propôs a identificar estilos de aprendizagem e opiniões dos 

pela aplicação da metodologia de caso em formatos tradicional, virtual e multimídia. 

A pesquisa descritiva, “busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou 

opiniões estão manifestos em uma população [...]” (FREITAS et al., 2000, p.106). 
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Além disso, a pesquisa também possui objetivo explanatório. Seu uso 

concerne testar teoria em relações de causa-efeito (FREITAS et al., 2000, p.106). A 

pesquisa foi definida como explanatória pois identifica relações de causa efeito entre 

os estilos de aprendizagem e as dimensões da qualidade do ambiente virtual com os 

fatores facilitadores do método do caso. 

A estratégia de pesquisa desse estudo foi definida a partir de Yin (2001), 

sendo delineada como estratégia survey e focus-group. O autor comenta que ao 

aderir à estratégia survey é necessário identificar nos instrumentos e métodos de 

coleta, população e amostra da pesquisa. 

3.3 DESIGN DA PESQUISA 

Para melhor entendimento da condução do estudo de campo, são 

apresentadas as fases que operacionalizaram a pesquisa (Figura 8). 

 

Figura 8 – Ilustração das Fases da Aplicação do Método do Caso 

 
Fonte: Do autor. 
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A pesquisa foi operacionalizada em três fases: preparação, aplicação e 

análise dos dados da aplicação do método do caso. Na fase de preparação, 

inicialmente fez-se a escolha dos três casos a serem utilizados, todos da Revista de 

Administração Contemporânea (RAC). Num segundo momento, foram definidas a 

ordem e as turmas de aplicação. Na continuação, a terceira fase serviu para a 

escolha do ambiente virtual a ser utilizado, seguindo, em quarto lugar, a montagem, 

ou seja, a elaboração dos casos no formato virtual e multimídia.  

A segunda fase de aplicação foi subdivida em treinamento e aplicação dos 

casos, para que os alunos estivessem habilitados ao uso da plataforma virtual.  

A terceira fase é a de análise, na qual foram feitas as avaliações dos 

questionários respondidos pelos alunos. As fases apresentadas na Figura 08 são 

detalhadas nas sessões 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 subsequentes. 

3.3.1 Fase de preparação da aplicação do método do caso 

A primeira etapa da fase de preparação é a escolha do caso. Como a 

proposta foi de experiência do método do caso em três formatos distintos 

(tradicional, virtual e multimídia) foi necessário selecionar três casos. Para tanto, 

acessou-se base de dados coletadas a partir do projeto Pró ADM (2009). Para tanto, 

acessaram-se 155 casos. Foram acessados casos publicados em anais dos eventos 

da ANPAD de 2003 a 2011 e os casos publicados em periódicos Qualis da CAPES 

até o ano de 2012. 

A fim de manter controle sobre a aplicação do método, foram selecionados 

casos com conteúdos referentes a uma mesma área. No caso desse estudo, foi 

escolhida a área mercadológica pela facilidade e conhecimento do pesquisador 

sobre esse conteúdo. Nesse sentido, as notas de ensino foram importantes para 

identificar o assunto, a utilização recomendada e os objetivos educacionais.  

Os casos escolhidos também partiram da inferência do pesquisador em uma 

análise sobre casos em que fosse possível desenvolver de forma mais adequada 

conteúdos multimídia, em virtude da inexistência de casos neste formato publicados 

no Brasil. 

Foram selecionados três casos publicados na que foram sintetizados no 

quadro 12: 
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Quadro 12 – Síntese dos casos selecionados da RAC. 

Casos Título Autores Breve Resumo 

Caso 1 Os formadores de 
opinião na 
alimentação 
infantil 

Almeida, Ribas, 
Leandro (2010) 

O caso trata sobre a empresa Biogood que 
patrocina eventos na área médica. O caso 
aborda a estratégia de posicionamento do 
produto e a influência dos formadores de 
opinião no comportamento dos consumidores. 

Caso 2 Beleza Natural: 
Crescendo na 
base da pirâmide 

Suarez, Casotti, 
Almeida (2008) 

O caso trata sobre um salão de beleza voltado 
ao público mulheres com cabelos cacheados. 
O caso aborda o crescimento e o mercado da 
empresa para se tornar ou não franquia. 

Caso 3 Dona Flor: 
Intermediar ou 
Ser 
Desintermediada 

Stange, 
Montagna e 
Almeida (2012) 

O caso trata sobre o mercado de venda direta 
para produtos eróticos. O caso aborda as 
vantagens e desvantagens para ampliação 
dos canais de distribuição da empresa. 

Fonte: Do autor. 

 

Após a definição dos casos foi realizada a escolha das turmas e ordem de 

aplicação. A segunda etapa da pesquisa, considerando a teoria subjacente, foram 

selecionadas IES com curso de graduação em administração e disciplinas de cunho 

mercadológico para aplicação dos três casos. O uso de disciplinas de cunho 

mercadológico também é uma maneira de garantir controle na experiência com o 

método do caso. 

As IES selecionadas foram escolhidas pelo critério de estrutura, ou seja, uma 

universidade, um centro-universitário e uma faculdade dentro do mesmo Estado, 

para identificar se houve diferença sobre o ambiente na qual os alunos estavam 

inseridos. Além disso, a confirmação para a aplicação dos casos nas turmas foi 

acordada com os professores das referidas disciplinas conforme (quadro 13): 

 

Quadro 13 – Escolha das turmas para aplicação do método do caso 

IES Estrutura Ano 
(Fase) 

Disciplina N. 
Respondentes 

ALPHA Universidade 2(IV) Adm. Mercadológica I 66 

4(VIII) Serviços 20 

BETA Centro-Universitário 3(VI) Adm. Mercadológica III 41 

3(VI) Gestão Comercial 58 

GAMA Faculdade 1(II) TGA 38 

3(VI) Serviços 22 

4(VIII) Planejamento Estratégico II 21 

Total 266 
Fonte: Do autor. 

 

A amostra de 266 respondentes caracterizou-se por acessibilidade, conforme 

a presença dos alunos devidamente matriculados nas referidas disciplinas no 
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momento das aplicações. Definidas as turmas, foi então selecionada a ordem de 

aplicação dos casos: 

 

Quadro 14 – Ordem de aplicação dos casos 

IES 1
a
 Aplicação  2

a
 Aplicação  3

a
 Aplicação  

ALPHA CA (Tradicional) CC(Virtual) CB (Multimídia) 

BETA CA (Multimídia) CC(Virtual) CB (Tradicional) 

GAMA CA (Virtual) CB (Multimídia) CC(Tradicional) 

  Legenda: CA: Caso Biogood – Alimentação Infantil; CB: Caso Beleza Natural; CC: Caso Dona Flor;  
Fonte: Do autor 

 
 

Os casos foram selecionados e estruturados a fim de não manter um ordem 

fixa de aplicação. O mais importante é garantir que a turma tivesse a experiência de 

utilizar três casos, cada um, em formato diferenciado. Outra preocupação foi alterar 

a ordem aplicar casos com seus respectivos formatos, já que a teoria indica que a 

repetição do método do caso pode influenciar sobre a aprendizagem percebida. 

Na terceira etapa, após definida a ordem de aplicação, buscou-se o ambiente 

virtual propício a ser utilizado para a utilização dos casos, promovendo ações que 

concernem, especificamente, à metodologia do caso, bem como: entrega das 

respostas individualmente, promoção de discussão em grupos e debate com a 

turma. Nesse sentido, por conhecimento do pesquisador e facilidade de acesso, 

optou-se pelo uso de um software com característica open-source, no caso, o 

Moodle, que vem sendo utilizado por diversos pesquisadores em instituições de 

ensino nacional e internacionalmente. 

Para a confecção dos casos no formato multimídia, foram utilizados diversos 

softwares para estruturação das mídias. Para o áudio, optou-se pelos softwares 

SoundForge para captação do som e GarageBand, do sistema operacional MAC-

OS, para edição do conteúdo. 

A confecção dos vídeos ocorreu inicialmente com o software PowerPoint para 

desenvolvimento de alguns slides-imagens; posteriormente foram editados pelo 

software Windows Movie Maker, pacote do sistema operacional Windows. Os vídeos 

com os personagens e cenas foram captadas por meio câmeras com resolução High 

Definition e posterior decupagem e edição no software iMovie do sistema 

operacional MAC-OS. 

Os textos e imagens foram confeccionados pelos softwares Pages e Keynote 

para posterior exportação em formato PDF. As tabelas e gráficos referente aos 
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casos foram digitadas no software Excel do pacote Microsoft Office no sistema 

operacional Windows. Após a confecção das mídias foi desenvolvido o site de cada 

caso para postagem dos arquivos em formatos midiáticos. O site foi desenvolvido 

pelo auxílio do sistema Wordpress para confecção de sites e blogs. A escolha deste 

sistema ocorreu pelo acesso, facilidade e gratuidade de uso. Os arquivos multimídia 

em formato pdf, mp3 e xls foram hospedados em uma pasta no sistema Drop-Box, 

que geram contas para uso de drivers virtuais. Os vídeos foram hospedados no site 

do you-tube, por meio de uma conta na plataforma Google. 

A Figura 9 e o Apêndice A expõem os sites dos formatos e imagens utilizados 

para os três casos multimídia: 

 

Figura 9 – Casos Multimídia 

 
                       Fonte: Do autor. 
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A partir da Figura 9 são ilustradas algumas das mídias geradas pelos três 

casos selecionados. Além do desenvolvimento do próprio site, foi possível criar 

vídeos e áudios e folders eletrônicos para postagem e acesso via hiperlink. 

3.3.2 Fase de aplicação do método do caso 

Este estudo possui características de corte transversal (HAIR JR. et al., 

2005). Na pesquisa descritiva “os dados são coletados em um único ponto no tempo 

e sintetizados estatisticamente” (HAIR JR. et al., 2005, p. 87). 

A aplicação dos casos nos três formatos ocorreu durante o segundo semestre 

de 2012. A aplicação dos casos em formato tradicional ocorreu dentro de sala de 

aula em modalidade presencial. Durante a aplicação dos casos dependendo do 

formato (virtual ou multimídia) era necessária capacitação dos alunos feita em 

laboratório de informática ou em sala de aula com o auxílio de um computador 

pessoal e projetor multimídia. Nessa capacitação foi entregue um manual para 

acesso e uso do ambiente virtual conforme apresentado no Apêndice B. 

A aplicação dos casos sempre ocorreu sobre a regência do pesquisador, a 

fim de garantir o controle na condução da referida metodologia de ensino. 

Para resolução dos casos, houve uma adaptação das notas de ensino, para 

manter um padrão na condução do método, bem como uma adequação para o 

conteúdo envolvido conforme as disciplinas. Para tanto, desenvolveu-se uma 

questão sobre o ambiente de marketing, conteúdo básico dentro da área 

mercadológica. “Para você enquanto gestor da empresa apresentada no caso, quais 

informações do ambiente de marketing são importantes para tomada de decisão?” 

 Foi desenvolvido um conteúdo teórico sobre macro e micro ambiente para 

que o aluno tivesse subsídio teórico, a partir do referido material, para analisar e 

resolver o caso. O material desenvolvido foi adaptado da obra de McLAUGHLIN 

(1995, p. 15) e, pode ser visto na íntegra no Anexo A. 

 O uso de um mesmo material teórico e uma mesma pergunta para todos os 

casos também serviu como critério de controle na aplicação do método do caso. 

No primeiro encontro com as turmas foram disponibilizados dois 

questionários: um inventário para identificação do estilo de aprendizagem 

experiencial de Kolb (1984) e um inventário para identificação do estilo de 
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aprendizagem VARK de Fleming e Mills (1992). Ambos os questionários já foram 

validados no Brasil e podem ser encontrados na íntegra nos Anexos B e C. 

O inventário do modelo de estilo de aprendizagem experiencial de Kolb 

(1984) – Anexo B – já foi validado no Brasil por Cerqueira (2000). Esse inventário 

possui 12 questões. Cada questão possui 04 categorias. Sobre essas questões o 

aluno ordena a sua percepção quanto à maneira que menor aprende (1) até a 

maneira que mais aprende (4). 

O inventário do modelo de estilo de aprendizagem VARK de Fleming e Mills 

(1992) – Anexo C – foi traduzido por Rory e já utilizado no Brasil conforme exposto 

por Miranda, Miranda e Mariano (2011). Esse inventário possui 16 questões com 04 

categorias.  Nas questões o aluno assinala as que considera sua preferência sobre a 

forma de aprender. 

Após a aplicação de cada caso, foi entregue um questionário para 

identificação dos fatores facilitadores do método do caso. Nesta pesquisa, utilizou-se 

como base o questionário apresentado pelos estudos de Miles, Biggs e Schubert 

(1986), Jennings (1996) e Chang et al. (2003). No Brasil, o questionário foi traduzido 

e adaptado por Pereira (2012).  

O instrumento para mensuração dos fatores facilitadores é composto de 30 

questões assertivas dispostas numa escala de 7 pontos, sendo (1) para facilita 

pouco e (7) facilita muito. Junto com a aplicação ocorreu à observação do 

pesquisador. Esse instrumento é encontrado na íntegra no Anexo D.  

Tanto para o instrumento que mede os fatores facilitadores do método do 

caso como para estilos e qualidade do ambiente virtual foi aderida a técnica survey 

que é comumente utilizada para coleta de dados primários com indivíduos que 

respondem a questionamentos sobre seus comportamentos, intenções, percepções 

e atitudes (MALHOTRA, 2001). 

Quando da aplicação os casos nos formatos virtual ou multimídia foi entregue 

um segundo questionário para avaliação da qualidade do ambiente utilizado, 

respectivamente, o Moodle para o virtual e o Moodle + Wordpress para o multimídia. 

O questionário sobre avaliação da qualidade de um ambiente virtual segue o modelo 

de Delone e McLean (1992), traduzido e validado no Brasil no estudo de Neto e 

Takaoka (2010) em uma modelagem de equações estruturais. O instrumento de 

avaliação das dimensões da qualidade de um Ambiente Virtual é composto de 16 

assertivas em uma escala de 7 pontos, sendo (1) para discordo totalmente e (7) para 
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concordo totalmente. O questionário; é subdividido em 05 dimensões: Satisfação (3 

assertivas), Uso e Intenção de uso (3 assertivas), Benefícios percebidos (4 

assertivas), Qualidade da informação (8 assertivas), Qualidade do Sistema (8 

assertivas) encontra-se no Anexo E. 

Depois de ocorridas as três aplicações, foram realizados dois Focus-group 

com alunos de duas turmas. O recrutamento dos alunos ocorreu pelo critério 

desempenho obtido no caso. O desempenho foi medido pela participação do aluno e 

nível de profundidade respostas individuais e, será detalhado posteriormente, na 

sessão 3.3.3 - fase de análise do método do caso. 

O roteiro do Focus-Group partiu de 14 perguntas abertas para discussão 

conforme apresentado no Apêndice C. No primeiro Focus-group participaram seis 

alunos, e no segundo, 05 com local e hora definidos a posterior. O Focus-group 

ocorreu em duas instituições de ensino, respectivamente, BETA e GAMA. Na 

ALPHA não foi realizado Focus-group pela baixa participação de alunos na segunda 

e terceira aplicação dos casos. 

3.3.3 Fase de análise do método do caso 

A avaliação do método do caso compete a sua última fase. Para tanto, são 

explicitados na sequência o processo de análise. Para identificar os estilos de 

aprendizagem experiencial de Kolb (1984) as respostas dos alunos sobre o 

inventário foram classificadas conforme etapas esclarecidas por Cerqueira (2000).  

A identificação do estilo ocorre por meio de um gabarito com 12 questões 

separadas por dimensões que envolvem a aprendizagem experiencial: experiência 

concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa. 

Depois de somados os pontos de cada dimensão, são dispostos em um gráfico nos 

eixos x e y. Então são unidos os pontos, formando assim, um gráfico de radar 

(Figura 10).  

A maior área dos triângulos formados entre os eixos, conforme Figura 10, 

classifica o estilo de aprendizagem correspondente mais latente no aluno. Cerqueira 

(2000) quando faz alusão a Kolb (1984) considera que um indivíduo possui 

características de todos os estilos. No entanto, um tende a predominar, que possui 

maior área do triângulo. 
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Figura 10 – Gráfico Radar dos Estilos de Aprendizagem 

 

Fonte: Do autor. 

 

O modelo de estilo de aprendizagem VARK é mensurado, a partir da soma do 

número de respostas que identifica um estilo predominante: Visual, Auditivo, Leitura-

Escrita ou Sinestésico. A identificação do estilo predominante ocorre pela soma de 

um gabarito disponível no próprio sítio do VARK (2012). No caso de valores iguais 

entre dois ou mais estilos, é considerado um quinto estilo, o Multimodal. 

Definidos os estilos de aprendizagem, foram acrescentadas ponderações 

teóricas como variáveis independentes: o conteúdo do caso, a fase curricular, a 

frequência de aplicação e a disciplina. A teoria demonstra que estas variáveis 

podem influenciar os resultados da aplicação do método do caso. Todas essas 

variáveis classificam-se como categóricas, conforme demonstrado no Quadro 15. 

A variável independente dimensões da qualidade do ambiente virtual: 

Satisfação; Uso e Intenção de Uso; Benefícios Percebidos, Qualidade da Informação 

e, Qualidade do Sistema. Essa variável se apresenta em determinado momento da 

pesquisa como independente e em outro momento como dependente. Na relação 

com os fatores facilitadores do método do caso, as dimensões da qualidade do 

ambiente virtual são variáveis independentes. Na relação com os estilos de 

aprendizagem, pretendeu-se verificar se as dimensões da qualidade do ambiente 
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virtual sofrem alguma influência, logo são identificadas como variáveis dependentes. 

As dimensões da qualidade do AV são apresentadas por uma escala semântica de 

sete pontos de concordância. 

 

Quadro 15 – Variáveis Independentes e Dependentes 

Variáveis Categorias ou Medidas 

Independentes 

IES IES1 – BETA 
IES2 – ALPHA 
IES3 – GAMA 

Conteúdo do Caso CASO_1 – Caso Biogood 
CASO_2 – Caso Beleza Natural 
CASO_3 – Caso Dona Flor 

Fase Curricular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Frequência de 
Aplicação do Caso 

1(Primeira), 2(Segunda), 3(Terceira) 

Disciplina TGA II, ADM. Merc I, ADM. Merc III, Gestão Comercial, 
Serviços, Planej. Estrat. II 

E_Kolb Divergente, Assimilador, Convergente, Acomodador 

E_VARK Visual, Auditivo, Leitura-Escrita, Sinestésico, Multimodal 

Qualidade do AV S01, S02, S03, U01, U02, U03, B01, B02, B03, B04, Q01, 
Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, 
Q13, Q14, Q15, Q16*. (Escala Semântica de 7 pontos de 
concordância) 

Dependentes 

Qualidade do AV S01, S02, S03, U01, U02, U03, B01, B02, B03, B04, Q01, 
Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, 
Q13, Q14, Q15, Q16*. (Escala Semântica de 7 pontos de 
concordância – discordo totalmente → concordo totalmente) 

Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 

FF01, FF02, FF03, FF04, FF05, FF06, FF07, FF08, FF09, 
FF10, FF11, FF12, FF13, FF14, FF15, FF16, FF17, FF18, 
FF19, FF20, FF21, FF22, FF23, FF24, FF25, FF26, FF27, 
FF28, FF29, FF30*. (Escala Semântica de 7 pontos – 
facilita pouco → facilita muito) 

Acesso ao AV Nota em uma escala de 7 pontos 

Desempenho Nota em uma escala de 7 pontos 
Legenda (*): Conforme assertivas dos instrumentos de coleta nos Anexos D e E.  
Fonte: Do autor. 

 
 

A análise de relação de interdependência entre os estilos de aprendizagem 

ocorreu após tabulados os dados no software Excel. Os dados da planilha foram 

transportados para a o software de estatística LHSTAT. Então, realizou-se uma 

análise de interdependência entre as variáveis estilos de aprendizagem. Para tanto, 

foi utilizada a Tabela de Burt, cruzando duas variáveis – KOLB e VARK, além do 

teste qui-quadrado.  

Na sequencia, foi analisada a relação de interdependência entre duas 

variáveis: IES, e os estilos de aprendizagem dos modelos: KOLB e VARK.  Para 

possibilitar esta análise, foi escolhida a técnica de análise de correspondência 
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múltipla, com o suporte do software LHSTAT, o que resultou em uma análise por 

meio do mapa fatorial.  

A variável dependente Dimensões da qualidade do ambiente virtual é obtida 

pelo instrumento já testado e validado por Neto e Takaoka (2010) em uma 

modelagem de equações estruturais. Nesse sentido, não foi necessária a realização 

da análise fatorial, pois já apresentam 05 dimensões que explicam a qualidade em 

um ambiente virtual como variáveis independentes. 

Posteriormente, foram acrescentadas duas variáveis dependentes numéricas 

do ambiente virtual: o número de acesso ao ambiente virtual e o, desempenho do 

aluno. O número de acesso foi obtido a partir dos relatórios de logs gerados pelo 

próprio ambiente virtual.  O desempenho foi realizado com uma nota de 01 a 07 para 

manter o mesmo padrão da escala das dimensões da qualidade do ambiente virtual. 

O desempenho do aluno foi identificado mediante os seguintes critérios: as 

respostas individuais postadas no ambiente virtual, o número de participação e nível 

de participação no fórum de discussões.  

Todas as variáveis dependentes que tangenciam o ambiente virtual foram 

analisadas em duas situações: casos virtuais e casos multimídia. Os casos no 

formato virtual se deram pela disponibilização do texto (caso) na plataforma Moodle. 

Os casos multimídia foram suportados pela plataforma Moodle com hiperlinks para o 

material hospedado no sítio Wordpress.  

Para as variáveis dependentes, foram analisadas o aspecto de influência dos 

estilos de aprendizagem. Por se tratar de uma única variável independente e varias 

variáveis dependentes categóricas e numéricas foi adotada a técnica de análise de 

regressão.  

Os dados foram inicialmente tabulados no software Excel, e posteriormente, 

foram transportados para o software de estatística LHSTAT, para permitir a 

realização da Regressão. Como a variável independente é categórica, o software 

automaticamente assume como uma variável dummy – traduzida aqui por variável 

muda.  

 Para demonstrar significância foram considerados os valores p da Análise de 

Variância ANOVA, bem como o coeficiente de estimação R2. Segundo Loesch e 

Hoeltgebaum (2012) é possível considerar relação de significância quando na 

análise de variância o valor-p<0,05 para o teste de correlação populacional nula. 
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Quanto mais próximo à zero, tanto mais evidente a existência de uma correlação 

não nula.  

A variável dependente fatores facilitadores do método do caso foi analisada 

pelo conjunto de respostas, oriundos da survey composta por 30 assertivas. Foi 

aplicada a técnica de análise fatorial para identificar a possibilidade de 

agrupamentos de fatores.  Hair Jr. et al. (2005) comenta a existência de dois tipos de 

análise fatorial: a exploratória (AFE) e a confirmatória (AFC). A primeira é utilizada 

quando ainda se sabe pouco as possíveis relações entre os fatores envolvidos e a 

segunda para testa um conjuntos de dados sobre determinado modelo teórico. 

Para realização da análise fatorial exploratória optou-se pelo uso do software 

SPSS versão 20.0. O valor aceito sobre os módulos dos fatores agrupados foi de 0,5 

(HAIR Jr. et al., 2005). Os dados foram avaliados por dois testes: Esfericidade de 

Barlett e a Medida de adequação de Kaiser-Meyer -Olkin (KMO).  

Na sequencia, foram identificados os resultados das comunalidades 

considerando valores acima 0,5.  A variação total explicada e o gráfico scree plot 

identificaram o número de dimensões (fatores) que poderiam ser agrupadas. As 

dimensões geradas pelo agrupamento dos fatores ocorreu pela matriz de 

componentes rotativa.  

Feita a AFE, procurou-se realizar a AFC. A AFC necessita de alguns índices 

para identificar quão bem os fatores podem explicar o construto formado. Os índices 

de ajuste absolutos mais comumente usados são apresentados no Quadro 16, 

conforme diretrizes expostas por Hair Jr. et al. (2005). 

 

Quadro 16: Medidas de Ajuste para AFC 

Medidas de Ajuste Nível Aceitável 

GL - 


2
 e p - (p<0,000) 


2
/GL ≤ 5 

GFI > 0,90 

AGFI > 0,90 

SRMR < 0,10 

RMSEA 0,05 a 0,1 

TLI > 0,90 

CFI > 0,90 

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 

AF > 0,70 
   Fonte: Hair Jr, et al. (2005). 
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Na sequência (Figura 11), elaborou-se o Diagrama dos construtos de 

segunda ordem da Variável Dependente Fatores Facilitadores da Aplicação do 

Método do Caso (MCE) e Variável Independente Ambiente Virtual (AV): 

Figura 11 – Diagrama dos Construtos MCE e AV 
 

                 Fonte: Do autor. 

 

Definidas as dimensões dos construtos de segunda ordem dos Fatores 

Facilitadores, iniciaram-se as técnicas sobre análise das relações com as variáveis 

independentes. 

A Figura 11 permite demonstrar que a variável independente quando utilizado 

caso sob suporte do ambiente virtual ou multimídia (AV_M), foram analisadas as 

dimensões da qualidade: Qualidade da Informação (QI), Uso e Intenção de Uso 

(UM), Benefícios Percebidos (BM), Satisfação (SM) e Qualidade do Sistema (QS). A 

variável dependente dos Fatores Facilitados foram analisados pelos seguintes 

construtos de segunda ordem: Análise das Informações para Resolução de 

Problemas (FF1), Realismo Organizacional (FF2), Posição de Gestor (FF3) e Gerir 

Equipes (FF4). 
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3.4 RESUMO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS  

O quadro 17 dos objetivos específicos do trabalho, variáveis consideradas, 

hipóteses geradas, e técnicas de análise estatística empregada é apresentado na 

sequência. 

Quadro 17 – Resumo dos procedimentos metodológicos adotados 

Objetivos 
Específicos 

Hipóteses 
Variáveis 

Dependentes (VD) e 
Independentes (VI) 

Identificar os estilos 
de aprendizagem 

dos alunos de 
graduação em 
administração 

H1a Existe relação de dependência entre os estilos 
Assimilador e Convergente do Modelo KOLB com 
o estilo Leitura/Escrita do Modelo VARK. 

V.I: Estilos de 
aprendizagem KOLB e 
VARK 

H1b: Existe relação de dependência entre os estilos 
Acomodador e Convergente do Modelo KOLB com 
o estilo Visual do Modelo VARK. 

H1c: Existe relação de dependência entre os 
estilos Acomodador e Divergente do Modelo KOLB 
com o estilo Sinestésico do Modelo VARK. 

H1d: Existe relação de dependência entre o estilo 
Divergente do Modelo KOLB com o estilo Auditivo 
do Modelo VARK . 
 

H2: Existe relação de dependência entre o estilo de 
aprendizagem e a variável demográfica/tipo de 
instituição 

Verificar a influência 
dos estilos de 

aprendizagem nas 
dimensões da 
qualidade em 

ambiente virtual 

H3a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB 
influenciam positivamente a preferência dos 
alunos no ambiente virtual. 

V.D: Dimensões da 
Qualidade do 
Ambiente Virtual 
 
V.I: Estilos de 
Aprendizagem KOLB e 
VARK 

H3b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK 
influenciam positivamente a preferência dos 
alunos no ambiente virtual. 

H4a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB 
influenciam positivamente o acesso dos alunos no 
ambiente virtual. 

V.D: Número de 
Acesso ao Ambiente 
Virtual 
 
V.I: Estilos de 
Aprendizagem KOLB e 
VARK 

H4b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK 
influencia positivamente o acesso dos alunos no 
ambiente virtual. 

H5a Os estilos de aprendizagem do Modelo KOLB 
influenciam positivamente o desempenho dos 
alunos no ambiente virtual 

V. D: Desempenho no 
Ambiente Virtual 
 
V.I: Estilos de 
Aprendizagem KOLB e 
VARK 

H5b Os estilos de aprendizagem do Modelo VARK 
influenciam positivamente o desempenho dos 
alunos no ambiente virtual. 

Verificar a influência 
de ponderações 

teóricas nos fatores 
facilitadores da 

aplicação do 
método do caso 

H6: O conteúdo do caso influencia positivamente 
os fatores facilitadores do método do caso para o 
ensino. 

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Conteúdo do Caso 

H7: A fase curricular do aluno influencia 
positivamente os fatores facilitadores do método 
do caso para o ensino 

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Fase Curricular 
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H8: A frequência de aplicação do método do caso 
influencia positivamente os fatores facilitadores 

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Frequência de 
aplicação 

H9: A disciplina influencia positivamente os fatores 
facilitadores do método do caso para o ensino  

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Disciplina 

H10a Existe relação de influência entre os estilo de 
aprendizagem do Modelo KOLB com os fatores 
facilitadores do método do caso 

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Estilos de 
Aprendizagem KOLB e 
VARK 

H10b Existe relação de influência entre os estilo de 
aprendizagem do Modelo VARK com os fatores 
facilitadores do método do caso 

Verificar a influência 
das dimensões da 

qualidade do 
ambiente virtual nos 
fatores facilitadores 

da aplicação do 
método do caso 

H11: A avaliação do ambiente virtual influencia 
positivamente os fatores facilitadores do método 
do caso para o ensino 

V.D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 
 
V.I: Dimensões da 
Qualidade do 
Ambiente Virtual 

Comparar os fatores 
facilitadores do 

método do caso nos 
formatos tradicional, 
virtual e multimídia 

H12 Existe relação de influência entre o formato do 
caso com os fatores facilitadores do método do 
caso para o ensino. 

V. D: Fatores 
Facilitadores do 
Método do Caso 

Fonte: Do autor. 
 

A escolha das técnicas estatísticas ocorre na identificação das variáveis 

categóricas ou numéricas e pelo que se pretende descobrir com a pesquisa (HAIR. 

JR, et al., 2005). Nesse sentido, optou-se pelas técnicas: Teste Qui-Quadrado para 

identificação da relação de interdependência entre os estilos de aprendizagem, em 

atendimento as hipóteses H1a, H1b, H1C e H1d; a Análise de Correspondência 

Múltipla foi utilizada para identificar a relação de dependência entre os estilos e IES 

para atender a hipótese H2; a Análise de Regressão foi utilizada para identificação 

da relação de influência dos Estilos de Aprendizagem no AV em atendimento as 

hipóteses H3a, H3b, H4a, H4b, H5a e H5b; a análise de regressão também foi 

adequada para atender as hipóteses H6, H7, H8, H9, H10a e H10b, que tangenciam 

os fatores facilitadores do método do caso; a análise por meio de Modelagem de 

Equações Estruturais foi adequada para identificar a relação de influência do 

ambiente virtual nos fatores facilitadores do método do caso para atender a hipótese 

H11; a análise do Teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para identificar as diferenças 
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significativas entre os formatos dos casos com os fatores facilitadores, em 

atendimento à hipótese H12. 

 



 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Na sequência, são apresentados os dados que respondem aos objetivos 

específicos deste estudo, bem como a confirmação ou não das hipóteses. 

4.1 RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MODELOS DE ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM (KOLB E VARK) 

Os estilos de aprendizagem foram identificados a partir de dois modelos, 

respectivamente, os inventários desenvolvidos por Kolb (1984) e Fleming e Mills 

(1992). A fim de manter uma unicidade de termos, os modelos propostos por Kolb 

(1984) e Fleming e Mills (1992) foram denominados como KOLB e VARK. 

Num total de 266 respondentes, identificaram-se estilos de 251 alunos. 

Outros 15 estilos de aprendizagem foram categorizados como “Não Identificados” 

(NI), em sua maioria, por preenchimento incorreto dos inventários. Para fins de 

análise, essa categoria foi excluída da apresentação dos dados.  

A Tabela 1 demonstra as ocorrências entre os estilos de aprendizagem KOLB 

e VARK. 

 
Tabela 1 – Frequências absolutas (relativas) e Teste Qui-Quadrado dos estilos de 
aprendizagem 

VARK 
KOLB  

Acomodador Assimilador Convergente Divergente Total 

Auditivo 8(3,2%) 19(7,6%) 14(5,6%) 8(3,2%) 49(19,5%) 

Leitura/Escrita 11(4,4%) 18(7,2%) 18(7,2%) 7(2,8%) 54(21,5%) 

Multimodal 11(4,4%) 21(8,4%) 24(9,6%) 6(2,4%) 62(24,7%) 

Sinestésico 11(4,4%) 11(4,4%) 8(3,2%) 3(1,2%) 33(13,1%) 

Visual 14(5,6%) 20(8,0%) 16(6,4%) 3(1,2%) 53(21,1%) 

Total 55(21,9%) 89(35,5%) 80(31,9%) 27(10,8%) 251(100,0%) 

Teste Qui-Quadrado – valor p 0,7080 
Fonte: Do autor. 
 

A Tabela 1 permite demonstrar destaque para maior ocorrência do estilo 

“Assimilador” e “Convergente” do modelo KOLB, ou seja, demonstra que a maioria 

dos alunos (Assimiladores), 35,5%, possui preferência por trabalhos individuais que 

tenham forte ligação com teoria e preferência por atuar individualmente. No entanto, 

há de considerar os alunos com estilo “Convergente”, com uma frequência relativa 

de 31,9%, já que esse perfil possui preferência por métodos de ensino que 

estimulem a prática. Cabe ainda comentar que são encontrados alunos sobre os 
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diversos estilos de aprendizagem, o que reforça o pensamento de Marion e Marion 

(2006) segundo o qual o professor deve estar preparado para utilizar metodologias 

centradas nas características de seus estudantes. O estilo VARK demonstrou maior 

frequência para o estilo “Multimodal”, ou seja, o aluno que permeia por mais de um 

estilo (24,7%), seguido do estilo “Leitura e Escrita”, com (21,5%), que prefere atuar 

individualmente a partir de conceitos teóricos.  

Nesse estudo, os estilos de aprendizagem caracterizam-se por serem 

variáveis categóricas e, portanto, foi realizado o teste qui-quadrado para identificar 

se a relação de dependência entre os dois modelos de estilos era significativa. Para 

que houvesse significância, o valor-p deveria ser abaixo de 0,05 para que Ho fosse 

confirmada (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012). Com um valor-p de 0,7080, é 

possível comentar que os estilos demonstraram-se independentes entre os modelos 

KOLB e VARK. Assim, refuta-se a H1 de que existe relação de interdependência 

entre os estilos dos modelos KOLB e VARK. 

A partir dos estudos de Kolb (1984) e Fleming e Mills (1992), percebem-se 

semelhanças quanto às características que envolvem os estilos Assimilador e 

Leitura e Escrita. No entanto, percebe-se que os alunos estilos Assimiladores e 

Convergente do modelo KOLB não tendem, em sua maioria, a possuir o estilo 

Leitura e Escrita do modelo VARK, bem como o valor-p não demonstrou 

significância ao nível de 5%.  

O respondente Aluno 01 do Focus-group com o perfil Leitura/Escrita 

comentou: “prefiro aulas que são práticas. A gente aprende mais e fica mais bem 

divertido do que ficar escrevendo ou lendo textos”. O comentário do referido aluno 

não condiz com as características que envolvem o seu estilo do modelo VARK. Ao 

mesmo tempo, ocorreu que o Aluno 04, com perfil Convergente que possui apreço 

pela prática, comentou: “tem vários textos que o professor dá que são importantes 

para nós. Já até usei um deles no trabalho” (Aluno 04). Cabe aqui, ressaltar que se o 

aluno utilizou o texto no trabalho é porque identificou relação com a realidade de sua 

prática profissional. Essa situação condiz mais com as características do estilo 

Acomodador do que propriamente o seu, no caso o Convergente. Isso porque, o 

estilo Acomodador consegue identificar a possibilidade de aplicação de um conteúdo 

sobre outra realidade.  

Considerando os resultados demonstrados na Tabela 1 da frequência entre 

os estilos Assimilador e Convergente do modelo KOLB e estilo Leitura/Escrita do 
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modelo VARK, o valor-p do teste qui-quadrado e os comentários dos alunos 

participantes do Focus-group, refuta-se H1a de que: existe relação de dependência 

entre os estilos Assimilador e Convergente do modelo KOLB com o estilo 

Leitura/Escrita do modelo VARK.  

Pela teoria, foi estabelecida a hipótese H1b de que existe relação de 

dependência entre os estilos Acomodador e Convergente do modelo KOLB com o 

estilo Visual do modelo VARK. Identifica-se, na Tabela 01, que a maioria dos alunos 

com predominância do estilo Acomodador do modelo KOLB obtiveram também estilo 

Visual do modelo VARK (14 ocorrências). Mesmo assim, os outros 41 alunos com 

estilo Acomodador do modelo KOLB possuem outros estilos do modelo VARK. O 

estilo Convergente do modelo KOLB teve, em sua maioria, uma frequência relativa 

de 9,6% de alunos com estilo Multimodal do modelo VARK. É preciso, novamente, 

considerar o valor-p que demonstrou não significância (0,7080) entre os estilos dos 

dois modelos estudados. Portanto, H1b também foi refutada. 

Quanto à H1c de que existe relação de dependência entre os estilos 

Acomodador e Divergente do modelo KOLB com o estilo Sinestésico do modelo 

VARK, perceberam-se resultados diferentes na Tabela 1. Conforme já mencionado 

no parágrafo anterior, os alunos com o estilo Acomodador tendem a possuir maior 

frequência também do estilo Visual, além de possuírem outros estilos envolvidos do 

próprio modelo VARK. 

O estilo Divergente do modelo KOLB foi o que obteve menor incidência sobre 

os estilos da abordagem da aprendizagem experiencial, num total de 27 alunos. 

Destes, apenas três possuem também características predominantes do estilo 

Sinestésico do modelo VARK.  Considerando, ainda, o valor-p do teste qui-

quadrado, refuta-se H1c. 

Além disso, percebeu-se, teoricamente, similitude entre o estilo Divergente do 

modelo KOLB com o estilo Auditivo do modelo VARK. A Tabela 1 permite identificar 

que a maioria dos alunos com estilo Divergente possui características do estilo 

Auditivo (3,2%). No entanto, dos 49 alunos com estilo Auditivo do modelo VARK, a 

menor ocorrência dos estilos do modelo KOLB se deu com os estilos Acomodador e 

Divergente. E, ainda considerando o valor-p de não significância do teste qui-

quadrado, refuta-se H1d de que existe relação de dependência entre o estilo 

Divergente do modelo KOLB com o estilo Auditivo do modelo VARK.  
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Acredita-se que as Hipóteses H1a, H1b, H1c e H1d foram refutadas porque 

um aluno não terá, necessariamente, sua vida regida apenas por um estilo de 

aprendizagem. O estilo de aprendizagem pode ser alterado ao longo do tempo 

devido à reflexão do aluno sob a sua prática, bem como em função da experiência 

com o seu ambiente social, profissional e acadêmico (KOLB, 1984). Portanto, um 

aluno com determinado estilo de aprendizagem pode também ter atitudes e 

preferências pela aprendizagem de outras formas inerentes a outros estilos de 

aprendizagem (FLEMING; MILLS, 1992). Cerqueira (2000) comenta que um aluno 

possui determinado estilo predominante, mas também possui características menos 

latentes de outros estilos.  

Ambos os modelos, KOLB e VARK, são importantes, pois o professor não 

deve somente adequar sua prática aos estilos de aprendizagem da maioria dos 

alunos presentes em sala, é preciso adotar práticas de ensino que atendam e 

estimulam alunos a aprender de forma diferenciada. Com isso, o aluno será capaz 

de refletir sobre as possibilidades de aprender por meio de diferentes estratégias de 

ensino, já que não existe um método melhor que outro (MARION; MARION, 1996). A 

prática deve acontecer com o apreço pela experimentação, trabalho em conjunto, 

práticas que envolvam mais fortemente um lado emocional, despertando 

sensorialmente os alunos (KOLB, 1984; FLEMING; MILLS, 1992).  

Estudos como de Cerqueira (2000), Cordeiro e Silva (2011), Reis e Patom 

(2009) analisaram a ocorrência dos estilos de aprendizagem em relação às 

variáveis: local de estudo e tipo de instituição. Como forma de também considerar o 

local e tipo de instituição, a unidade de análise dessa pesquisa teve como população 

envolvida alunos de cursos de graduação em administração de três instituições, 

distintas por local e classificação, conforme quadro 18 demonstrado a seguir: 

Quadro 18 – IES para aplicação do método do caso 
Instituição de Ensino Local (Cidade) Classificação 

Gama Blumenau Faculdade 

Beta Brusque Centro-Universitário 

Alpha Itajaí e Balneário Camboriú Universidade 
Fonte: Do autor. 
 

Considerando que as instituições Alpha, Beta e Gama se diferem pelo local e 

por sua classificação, tem-se a hipótese H2 de que existe relação de dependência 

entre o estilo de aprendizagem e a variável demográfica/tipo de instituição 
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Foi gerada a Tabela 2, na qual se identifica que, independentemente do local 

ou tipo de instituição, o professor será confrontado sobre os diversos estilos de 

aprendizagem.  

Tabela 2 – Relação das IES com os Estilos de Aprendizagem dos Modelos KOLB e 
VARK 

Modelos dos Estilos 
Instituições de Ensino Superior 

Beta Gama Alpha 

KOLB 

Acomodador 14 21 20 

Assimilador 34 27 28 

Convergência 25 22 33 

Divergente 11 10 6 

VARK 

Auditivo 14 16 21 

Leitura/escrita 20 17 19 

Multimodal 19 20 26 

Sinestésico 12 13 8 

Visual 21 14 18 
Fonte: Do autor. 

 

Além disso, outro tipo de visualização foi obtida pela técnica de 

correspondência múltipla, ilustrada pelo mapa fatorial no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Mapa Fatorial entre as variáveis dos modelos KOLB e VARK com as 
IES. 

 
             Fonte: Do autor. 
 

É possível perceber pelo Gráfico 1 uma aglomeração de alunos tanto de 

estilos KOLB como VARK próximos a IES BETA, o que demonstra maior diversidade 

de estilos em uma mesma instituição. Mesmo assim, há de se considerar, que por 

uma análise horizontal, a IES ALPHA também possui proximidade com os diversos 

estilos. Verticalmente, a IES GAMA também se aproxima de diversos estilos. Dessa 
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forma, não existe demonstração de forte ocorrência de um único estilo sobre 

determinada IES, refutando-se, assim, H2.  

Além disso, os resultados sobre os estilos de aprendizagem coadunam com 

os achados de Cerqueira (2000) e Cordeiro e Silva (2011) ao identificar que alunos 

de graduação em Administração possuem maior predominância do estilo 

Assimilador do modelo KOLB.  

Observa-se que os estilos têm relação com a área de estudo, já que Reis e 

Patom (2009) e Miranda, Miranda e Mariano (2011) encontraram no curso de 

Ciências Contábeis maior predominância dos estilos Convergente do modelo KOLB 

e Sinestésico do modelo VARK. Os resultados da amostra identificaram 

predominância do estilo Multimodal, seguido de Leitura e Escrita do modelo VARK. 

Ao contrário de Miranda, Miranda e Mariano (2011), o estilo Sinestésico obteve 

menor ocorrência em todas as IES estudadas nos cursos de Administração. 

Este estudo seguiu a proposta de Cerqueira (2000) para analisar estilos em 

IES públicas e privadas. Assim, identificou-se que o estilo Assimilador do modelo 

KOLB também tende a ter maior frequência (vide Tabela 2), como é o caso de 

GAMA, em que dos 80 alunos com estilos identificados 27 são Assimiladores, e da 

instituição BETA, que dos 84 alunos a maioria (34) também pertence ao estilo de 

aprendizagem Assimilador. 

4.2 RELAÇÕES DE INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM NO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Os dados relativos ao ambiente virtual foram considerados das aplicações 

dos casos nos formatos: virtual e multimídia. No formato virtual, foi apenas usada a 

plataforma Moodle, sob o uso das seguintes ferramentas: “recurso”, para 

disponibilização do caso em sua forma textual, “tarefa”, para postagem da atividade 

individual e, “fórum”, para possíveis discussões entre os alunos.  

Quando utilizado o caso em formato multimídia, além do Moodle, obteve-se, 

com a ferramenta “recurso”, o Hiperlink para o site do caso em plataforma 

Wordpress. O caso multimídia é apresentado por meio de Hiperlinks para arquivos 

em formatos como: vídeos disponibilizados no sítio do Youtube e áudios, imagens e 

textos armazenados em pasta pública no sistema Dropbox.  
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O ambiente virtual foi avaliado nas seguintes dimensões da qualidade: 

Satisfação, Intenção de Uso, Benefícios, Qualidade da Informação e Qualidade do 

Sistema. Para tanto, a Tabela 3 demonstra a média das dimensões. 

 
Tabela 3 – Média das Dimensões da Qualidade do AV 

Formato Satisf. Uso Benef. Inform. Sistema Acesso Desempenho 

Virtual. 4,67 4,07 4,51 4,75 4,88 3,12 4,91 

Multimídia. 4,93 4,35 4,69 4,67 4,74 3,46 4,88 
       Fonte: Do autor. 
 

Foi possível perceber que o método do caso em formato multimídia gera 

maior satisfação (4,93) quando comparado ao caso em formato virtual. Outra 

situação foi a melhor percepção com o ambiente multimídia nas dimensões intenção 

de uso (4,35) e (4,69) nos benefícios percebidos. 

No entanto, o caso em formato virtual obteve melhores médias nas 

dimensões qualidade da informação (4,75) e qualidade do sistema (4,88). Essa 

realidade demonstra que os alunos possuem preferência pelo multimídia, mas que 

ainda não percebem as informações e o site do caso multimídia como uma melhor 

opção em relação ao virtual.  

O seguinte comentário do Aluno 2: “o site com imagens e vídeos é bem mais 

atrativo que o outro só com texto, mas a gente ainda não está acostumado a fazer 

esse trabalho dentro de sala de aula” reflete a importância de estimular o uso de 

tecnologias multimídias dentro de sala de aula. 

Bertero (2006) comenta sobre a necessidade de inserir tecnologias da 

informação e comunicação no ensino de Administração para que alunos sejam cada 

vez mais capazes de utilizar tecnologias. 

Moran, Masetto e Behrens (2004) comentam que a linguagem multimídia faz 

parte da nova geração de alunos, acostumados a uma leitura não linear. Pela 

observação durante a aplicação, não se percebeu tal habilidade perante os alunos 

presentes, talvez porque esses alunos já estejam habituados com o uso de 

tecnologias. Contudo, como foi apenas uma experiência com cada turma, sob o uso 

de um caso em formato multimídia, é importante que sejam repetidas aplicações 

para maior familiaridade com a plataforma utilizada. Reforçam-se aqui os conceitos 

apresentados por Palloff e Pratt (1999) e Fahy (2004) de que o ciberespaço é um 

processo dinâmico e contínuo para que a empatia e familiaridade com a plataforma 

tenham referência ao longo do tempo. Assim, com a prática o aluno adquire melhor 

uso da plataforma, assim como melhores benefícios. 
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Os dois professores da instituição Alpha que estavam acompanhando a 

aplicação fizeram comentários semelhantes: “Essa plataforma é mais complicada, 

mas pergunta sobre o Facebook para ver se eles não sabem”. (Professor turma A da 

instituição Alpha). “Aposto que no Facebook vocês acessam”. Isso reflete a 

ironização dos professores ao comentar sobre os alunos saberem utilizar 

tecnologias, mas não se dedicarem suficientemente ao caso.  

Como o caso multimídia disponibiliza vários Hiperlinks, acredita-se que houve 

maior número de acessos a esse ambiente (3,46), comparado ao virtual (3,12). O 

desempenho do aluno foi mais bem identificado com o ambiente virtual (4,91) em 

comparação ao formato multimídia (4,88). A aluna 04 comenta que: “Com o caso 

multimídia eu tinha que acessar mais vezes para ver o vídeo, escutar os áudios, ao 

invés de ler um texto somente uma vez. Só assim, conseguia ir montando os fatos 

na cabeça”. Essa realidade corresponde com o que assevera Ally (2004) e Fahy 

(2004) quando o aluno gera conhecimento tácito por meio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, ou seja, o caso em formato multimídia corrobora com a situação de 

criar competências no uso de tecnologias.   

Ao considerar os estilos de aprendizagem como variáveis independentes, 

pressupõe-se que o estilo de um aluno demonstra preferências sobre a forma de 

estudar (FLEMING; MILLS, 1992). Pelo fato de ocorrer parte do método do caso em 

plataforma virtual, este, por sua vez, exige do aluno certa autonomia sobre sua ação 

no processo de aprendizagem (PALLOFF; PRATT, 1999). Um ambiente virtual deve 

ser escolhido e estudado em função do estilo de aprendizagem do aluno (ALLY, 

2004; SCHNITMAN, 2010). Então, tem-se a terceira hipótese H3: os estilos de 

aprendizagem influenciam positivamente a preferência dos alunos no ambiente 

virtual.  

Como existem dois modelos de estilos de aprendizagem, as hipóteses foram 

subdivididas em H3a (os estilos de aprendizagem do modelo KOLB influenciam 

positivamente a preferência dos alunos no ambiente virtual); e H3b (os estilos de 

aprendizagem do modelo VARK influenciam positivamente a preferência dos alunos 

no ambiente virtual). 

Foi adotada a técnica de regressão para identificar a influência do estilo sobre 

as dimensões da qualidade em ambientes virtuais de aprendizagem: 
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Tabela 4 – Regressão entre os modelos de estilos aprendizagem e as dimensões da 
qualidade do ambiente virtual 

Variável 
Satisfação Uso Benefícios Informação Sistema 

V* M** V* M** V* M** V* M** V* M** 

KOLB(p) 0,969 0,174 0,715 0,205 0,980 0,874 0,050 0,613 0,270 0,648 

R
2 

0,000 0,011 0,715 0,009 0,000 0,000 0,018 0,001 0,006 0,001 

VARK(p) 0,866 0,325 0,469 0,633 0,703 0,074 0,543 0,180 0,703 0,222 

R
2 

0,000 0,006 0,002 0,001 0,000 0,019 0,001 0,011 0,000 0,009 

  Legenda: V* = Virtual. M**=Multimídia. 
  Fonte: Do autor. 

 

Os valores da Tabela 4 foram obtidos a partir do software LHStat, que 

emprega a técnica dos métodos dos mínimos quadrados para estimar os 

coeficientes de determinação da equação de regressão (R2). O coeficiente de 

determinação é o quadrado da correlação entre as duas variáveis, o que identifica a 

existência de uma forte ou fraca relação entre as variáveis (-1≤r≤+1). Além disso, o 

software indica o valor-p da análise de variância (ANOVA). Para ser significativo, é 

preciso ter um valor p próximo de zero, menor de 0,05, que indica a existência de 

uma correlação não nula (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012).  

Dessa forma, percebe-se, na Tabela 4, apenas relação de influência dos 

estilos de aprendizagem de KOLB com a qualidade percebida das informações no 

caso em formato virtual a nível de 5%. Os estilos de aprendizagem do modelo VARK 

possuem relação de influência na dimensão Benefícios Percebidos ao nível de 10%. 

Os demais valores–p foram acima 0,10. Portanto, confirmam-se, parcialmente, as 

hipóteses H3a e H3b. 

Todos os alunos participantes do Focus-group com dois estilos de KOLB e 

três estilos de VARK concordaram com o comentário do Aluno 2: “a internet está em 

todo lugar. No trabalho, no celular, no e-mail, no Face ... em tudo tem tecnologia e a 

gente usa a todo o momento”. Pode-se perceber, então, que independentemente do 

estilo, os alunos consideram importante a tecnologia para suas vidas e percebem 

benefícios quanto a: estimular o interesse pelo aprendizado, melhor concentração, 

agilidade e melhorias no ensino (DELONE; MCLEAN, 1992).  

Mesmo não encontrando diferenças significativas entre o estilo de 

aprendizagem e percepção sobre dimensões da qualidade, partiu-se do pressuposto 

de que o estilo influencia a ação do aluno sobre o comportamento on-line. Nesse 

caso, tem-se a hipótese H4: os estilos de aprendizagem influenciam positivamente o 

acesso dos alunos no ambiente virtual.  
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Como hipóteses secundárias H4a e H4b relacionadas ao estilo de 

aprendizagem e número de acesso. Tais hipóteses foram assim construídas: H4a: 

os estilos de aprendizagem do modelo KOLB influenciam positivamente o acesso 

dos alunos no ambiente virtual; e H4b: os estilos de aprendizagem do modelo VARK 

influenciam positivamente o acesso dos alunos no ambiente virtual 

 
Tabela 5 – Regressão entre os modelos de estilos de aprendizagem e acesso ao 
ambiente virtual 

Acessos no caso 
KOLB VARK 

p R
2 

p R
2
 

Virtual 0,6441 0,0010 0,2565 0,0062 

Multimídia 0,8097 0,0004 0,0970 0,0167 
   Fonte: Do autor. 
 

Para verificar a confirmação ou não das hipóteses H4a e H4b, foi utilizada a 

análise de regressão. No entanto, conforme dados dos valores-p da Tabela 5, não 

se percebeu significância dos modelos de estilo de aprendizagem sobre número de 

acesso ao ambiente virtual, seja na modalidade do caso em formato virtual ou 

multimídia. Esse resultado vai ao encontro de Lu et al. (2007) em que não houve 

influência dos estilos de aprendizagem sobre o comportamento do aluno on-line.  

A maior justificativa dos alunos da frequência com que acessavam o AV 

ocorreu por dois motivos: Aluno 4: “É difícil sabe. No trabalho a gente usa a net mas 

não pode ficar acessando outras coisas”; Aluno 5: “Aqui na faculdade a internet não 

ajuda, neh e daí sobra só final de semana em casa para fazer as coisas da 

faculdade”.  

O acesso ao ambiente virtual envolve principalmente o bom funcionamento da 

parte tecnológica: de hardware como bons equipamentos, velocidade de conexão 

com a internet, acesso ao ambiente virtual (DELONE; MCLEAN, 1992; 2003; ABNT, 

1999; PAULSEN, 2002; SUN, et al., 2008; NETO; TAKAOKA; 2010). Em caso de 

mau funcionamento, poderá repercutir em significativas perdas quanto à adesão dos 

alunos em espaços virtuais (SUN, ET AL., 2008).  

A experiência com casos nos formatos virtual e multimídia ocorreu a 

distância. O único encontro presencial foi para apresentação dos ambientes e 

entrega de um manual impresso (Apêndice B). Essa realidade exigiu dos alunos 

maior autonomia e responsabilidade em seus estudos para uma prática 

autodirecionada. 



125 
 

Observou-se, durante a aplicação, que os alunos só desejam desenvolver 

suas atividades dentro de sala de aula. Isso porque o perfil do aluno e do seu curso 

é, basicamente, presencial. Os cursos não são a distância, o que envolve novos 

desafios aos alunos inseridos no espaço virtual, sem a presença do professor. A 

exigência e a aprendizagem autodirecionada, comentada por Mezirow (1997), são 

extremamente estimuladas nesse processo. 

Outro fator que contribuiu para as dificuldades de acesso dos alunos ao AV 

foi a familiaridade com a plataforma. Para muitas turmas, o primeiro contato com a 

plataforma Moodle ocorreu durante a experiência com o caso nos formatos virtual e 

multimídia. O aluno 5 comenta que “quando a gente tá aqui é mais fácil, porque o 

professor já tira dúvida na hora”.  

Vale ressaltar que, após a capacitação do ambiente virtual, os alunos 

deveriam atuar a distância, contudo, mesmo tendo um caminho para contato sobre 

dúvidas, esse foi pouco utilizado. Percebe-se, então, que por mais que existam 

diferenças entre os estilos de aprendizagem, pelo método utilizado em modalidades 

tradicional, virtual e multimídia, não existiu influência quando o aluno se encontra em 

determinado AV. Assim, as hipóteses H4a e H4b foram refutadas. 

Na relação dos estilos de aprendizagem com ambiente virtual, há ainda a 

possibilidade de analisar o desempenho dos aluno. Para tanto, estabeleceu-se a 

hipótese H5: os estilos de aprendizagem influenciam positivamente o desempenho 

dos alunos no ambiente virtual. Como hipóteses secundárias, têm-se H5a e H5b, 

sendo H5a: os estilos de aprendizagem do modelo KOLB influenciam positivamente 

o desempenho dos alunos no ambiente virtual; e H5b: os estilos de aprendizagem 

do modelo VARK influenciam positivamente o desempenho dos alunos no ambiente 

virtual. 

 

Tabela 6 – Regressão entre os modelos de estilos de aprendizagem e o 
desempenho no AV 

Desempenho no caso 
KOLB VARK 

p R
2 

p R
2
 

Virtual 0,6441 0,0010 0,2565 0,0062 

Multimídia 0,8097 0,0004 0,0970 0,0167 
   Fonte: Do autor. 
 

A regressão entre estilos e desempenho também não demonstrou valores 

significantes. Kozub (2010) também não encontrou influência do estilo sobre o 

desempenho dos alunos em ambientes virtuais. Assim, H5a e H5b foram refutadas. 
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Percebe-se que por mais que se tente trazer inovações para dentro de sala 

de aula por meio de tecnologias para criar habilidades virtuais aos alunos 

(BERTERO, 2006), ainda existe precariedade com docentes sobre o uso de 

tecnologias. Nesse sentido, verifica-se o comentário do Aluno 3: “Olha... têm 

professores que nem o Professor A o Professor B que respondem os e-mails quase 

que no mesmo minuto, mas tem uns que a gente nem sabe por que tem e-mail”, 

complementado pelo Aluno 4 “e esses são os que trazem coisa nova como vídeos, 

sistemas e usam tecnologia dentro de sala”.  

Em outro Focus-group, a aluna 2 comentou que “tem professor que ainda 

usa, como é mesmo o nome, (Transparência – fala do moderador pesquisador), 

essa mesmo”. 

Infere-se, aqui, que talvez o método adotado pelo professor seja mais 

importante que a própria plataforma utilizada, quando se trata de estilo de 

aprendizagem. Com o uso da metodologia de casos, buscou-se aproximar, ao 

máximo, das etapas de aplicação do caso, ou seja, disponibilização de conteúdo 

teórico para resolução do caso, contexto do caso, dilema, respostas individuais, 

discussões entre os integrantes da sala. Posteriormente, são discutidos os 

resultados obtidos a partir do método do caso. 

4.3 FATORES FACILITADORES DO MÉTODO DO CASO 

Como o instrumento de coleta para identificação dos fatores facilitadores do 

método do caso não se subdivide em dimensões específicas, aplicou-se, 

inicialmente, uma análise fatorial exploratória e, após, uma análise fatorial 

confirmatória, a fim de identificar uma possível união de fatores sobre o método do 

caso. Esse procedimento ocorreu via software SPSS, bem como com apoio do plug-

in AMOS. 

4.3.1 Análise fatorial exploratória 

Verificou-se, pela Tabela da Análise Descritiva dos Fatores Facilitadores no 

Apêndice D, que todos os fatores receberam notas mínimas (1) e máximas (7). 

Constata-se que foram obtidas 627 observações, pois como o instrumento se propõe 
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a analisar os fatores facilitadores, independentemente da forma de aplicação, foram 

reunidos todos os questionários respondidos das aplicações do formato tradicional, 

virtual e multimídia. As médias mais altas referem-se às questões FF07 e FF30 e as 

mais baixa, às FF09 e FF17.  

No que tange à assimetria, as variáveis FF27 e FF30 são aquelas que 

apresentaram valores mais altos com –,851 e –,859, respectivamente. Os valores 

assimétricos fora do intervalo -1 a +1 indicam uma distribuição substancialmente 

assimétrica (MALHOTRA, 2006; HAIR Jr et al., 2005), o que não ocorreu pelos 

dados da tabela no Apêndice D.  

Quanto à curtose, os indicadores que apresentaram valores mais altos foram 

FF3 com ,768 e FF27 com ,579. A curtose é uma medida do achatamento relativo da 

curva definida pela distribuição de frequência. Um valor positivo revela uma 

distribuição elevada. Já um valor negativo indica uma distribuição relativamente 

achatada (MALHOTRA, 2006; HAIR Jr et al., 2005). Além disso, a Tabela de Matriz 

de correlação é demonstrada no Apêndice E. 

Para identificar o grau de adequação da análise fatorial aos dados, utilizou-se 

a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de ‘Sampling Adequacy’ e o Teste de 

Esfericidade de Bartlett (Vide Tabela TESTE de KMO e BARTLETT no Apêndice F). 

O grau de correlação parcial entre as variáveis é representado pelo KMO e o Teste 

de Esfericidade de Bartlett mede se a matriz de correlação é uma matriz identidade 

(correlação zero entre as variáveis) (HAIR Jr et al., 2005).  

Verifica-se, pelo Apêndice F, que a medida de adequação da amostragem de 

KMO demonstra um valor de 0,962, encontrando-se um valor >0,9 indicando que a 

análise fatorial é adequada. O teste de esfericidade de Bartlett apresenta um valor 

12193,792, com uma probabilidade de rejeição da hipótese nula de 0.00%. Nessa 

situação, rejeita-se a hipótese nula (H0), o que permite confirmar que o método de 

análise fatorial é adequado para o tratamento desses dados.  

A tabela de Variação total explicada (Apêndice H) demonstra que os fatores 

facilitadores podem ser explicados por meio de quatro dimensões (Fatores). Existem 

quatro fatores com valores próprios superiores a um e, no seu conjunto, explicam 

61,89% da variância total. Fatores adicionais não iriam melhorar significativamente o 

nível de variância explicada, assim, não serão adicionados novos fatores. 

É importante, a partir desse agrupamento, a percepção do pesquisador sobre 

a capacidade de explicar ou analisar esses fatores. Como os fatores facilitadores 



128 
 

foram agrupados em um único fator, o pesquisador deve analisar o sentido dessa 

união. Uma análise fatorial será mais ou menos útil em função de sua capacidade de 

produzir fatores que possam ser traduzidos. É comum que um dos fatores explique 

muito bem o comportamento desde novo fator. Por isso, devem ser adotadas 

soluções que expliquem o mesmo grau de variância total, sem deixar de gerar 

resultados melhores em relação à sua interpretação. Para tanto, tem-se a rotação 

dos fatores (CORRAR; et al., 2007). Outro critério para a definição do número de 

fatores é o gráfico de declive ou scree plot, descrito no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Gráfico de Declive 

 
      Fonte: Do autor. 
 

Para análise do gráfico de scree plot, procura-se no gráfico um “ponto de 

salto”, que estaria representando um decréscimo de importância em relação à 

variância total (MINGOTI, 2005). A partir do momento em que se percebe a 

suavização da curva, tem-se o ponto que estabelece o número de fatores a serem 

aderidos (CORRAR; et al., 2007). Confirma-se, portanto, que a escolha de quatro 

fatores representa o limite em detrimento do início de suavização da curva. 

A Classificação dos Fatores é demonstrada na Tabela do Apêndice G. Essa 

tabela demonstra os dados da rotação Varimax e as Comunalidades. A rotação 
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Varimax realiza uma espécie de rotação ortogonal (mantém os fatores 

perpendiculares entre si, ou seja, sem correlação entre eles). A matriz, após a 

rotação dos fatores (Rotated Component Matriz), permite uma classificação mais 

precisa das variáveis (fatores) em cada um dos fatores latentes (CORRAR; et al., 

2007).  

Os resultados das Comunalidades indicam o percentual que determinada 

variável pode ser explicada pela análise fatorial. Em outras palavras, demonstram 

quais indicadores juntos são possíveis para explicar uma dimensão (Fator). Para 

tanto, Corrar et al. (2007) indicam que quanto mais próximo de 1 estiverem as 

Comunalidades, maior será seu poder de explicação do fator. Os valores aceitos 

para tabela do Apêndice G são aqueles com índice maior 0,5. No caso, apenas o 

fator 13 demonstrou valor abaixo. Pode-se, então, perceber os demais fatores com 

alto poder de explicação. São identificados, em cada fator agrupados, os fatores 

facilitadores que perfazem uma dimensão. Desse modo, apresenta-se o quadro 19: 

O primeiro fator é responsável por 18,52% de explicação e os dez fatores 

facilitadores possuem peso significativo com carga acima de 0,5. No Apêndice I, é 

apresentada a frequência absoluta dos fatores facilitadores conforme escala 

semântica de sete pontos utilizada. Dentro desse fator agrupado, destacam-se FF03 

(auxilia na aquisição/obtenção de informações) e FF07 (favorece a análise de um 

problema sob diferentes pontos de vista na discussão do grupo), que obtiveram 

maiores ocorrências das respostas entre 5 a 7 na escala. Isso representa que esses 

fatores facilitam muito a utilização do método do caso. Conforme quadro 19, a 

dimensão fator 1 é representada pelas questões que caracterizam a vantagem 

“análise de informações para resolução de problemas”. 

Ellet (2007), Roesch (2007), Fachin, Tanure e Duarte (2005) apontam que o 

método do caso está intimamente ligado a dilemas organizacionais e os fatores 

possuem a resolução de problemas como vertente latente para o Fator 1. 

O segundo fator possui 17,25% de variância explicada e os fatores possuem 

cargas acima de 0,5. O quadro 19 sintetiza os fatores facilitadores no Fator 2, 

denominado “realismo organizacional”. Os fatores que agrupam o realismo 

organizacional são subjacentes à vantagem do uso de casos dentro de sala de aula 

permitir o elo teoria à prática (ELLET, 2007; ROESCH, 2007; CHRISTENSEN; 

BARNES; 2009; IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007). 
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Quadro 19 – Fatores 1, 2, 3 e 4. 
Fatores Facilitadores 

FATOR1: 
Análise de 
informações 
para resolução 
de problemas 

FF01 Proporciona novos conhecimentos sobre operação de uma empresa 

FF02 Proporciona maior aprofundamento do conteúdo em relação às 
outras metodologias de ensino 

FF03 Auxilia na aquisição/obtenção de informações 

FF04 Ajuda a conservar as informações a longo prazo 

FF05 Ajuda a integrar a aprendizagem em diversas áreas 

FF06 Aumenta a capacidade de identificar problemas gerenciais 

FF07 Favorece a análise de um problema sob diferentes pontos de vista 
na discussão do grupo 

FF08 Aumenta a compreensão para usar informações na resolução de 
problemas  

FF09 Auxiliar a tomar decisões baseadas em informações incompletas 

FF10 Aumenta a confiança na habilidade para resolver problemas práticos 

FATOR2: 
Realismo 
Organizacional 

FF23 Proporciona experimentar um comportamento que conhecia e ainda 
não havia vivenciado 

FF24 Propicia a adoção de novos comportamentos administrativos 

FF25 Amplia a sua visão de Gestor sobre o funcionamento de uma 
empresa 

FF26 Permite aprender algo sobre você como gerente 

FF27 Ajuda associar teoria à prática gerencial 

FF28 Agrega realismo ao ensino 

FF29 Ajuda a conhecer atividades pertinentes à prática profissional 

FF30 Estimula a Criatividade  

FATOR3: 
Posição de 
Gestor 

FF11 Aumenta a competência para o planejamento das operações de 
negócios 

FF12 Aumenta a capacidade de implementar suas ideias e planos 

FF14 Aumenta a sua confiança na habilidade de trabalhar independentes 

FF15 Aumenta a consciência sobre suas atitudes administrativas 

FF16 Aumenta a sua consciência sobre as atitudes dos seus colegas 

FF17 Auxilia a lidar com insegurança 

FATOR4: 
Gerir equipes 

FF18 Aumenta a capacidade de comunicação com os seus colegas 

FF19 Aumenta a habilidade de fornecer informações para os colegas 

FF20 Aumenta sua eficácia como participante na resolução de problemas 
em grupo 

FF21 Motiva o trabalho em grupo 

FF22 Ajuda na resolução de conflitos 
   Fonte: Do autor. 
 

O terceiro fator é responsável por 13,79% da variância explicada. Os fatores 

facilitadores possuem carga acima de 0,5 com exceção do fator 13 – auxilia na 

revisão de políticas e práticas organizacionais – com uma carga de 0,479. Esse 

mesmo fator facilitador também obteve índice inferior sobre as Comunalidades. 

Dessa forma, optou-se por extrair o fator 13 do agrupamento que formou o terceiro 

fator. Percebe-se, no Apêndice I, que FF17 (auxilia a lidar com insegurança), 

pertencente ao grupo do fator 3, obteve maiores ocorrências das respostas dos 

alunos na escala entre os números 1 a 3. FF17 foi o fator identificado como o que 

facilita pouco a utilização do método do caso. 

É possível perceber, pelo quadro 19, que os fatores facilitadores do fator 3 

estão ligados à vantagem que o método do caso traz em fazer com que o aluno 
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assuma o papel de protagonista do caso (JENNINGS, 1996; CHANG ET AL., 2005; 

IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007; FACHIN; TANURE; DUARTE, 

2007; CHRISTENSEN; CARLILE, 2009). Assim, optou-se por denominá-lo “posição 

de gestor”. 

O quarto fator identificado corresponde a 12,31% da variância explicada. 

Todos os fatores facilitadores possuem carga maior que 0,5. Os fatores facilitadores 

que compõem o fator 4 estão ligados à vantagem de relacionamento, agir em grupo 

e argumentar frente a conflitos (JENNINGS, 1996; DORN E MERCER, 1999; 

NAUMES; NAUMES, 1999; CHANG ET AL., 2005; FACHIN; TANURE; DUARTE, 

2007). Dessa forma, nomeou-se o fator 4 como “gerir equipes”. 

Verificados os agrupamentos dos quatro fatores gerados pela análise fatorial 

exploratória, partiu-se para uma análise confirmatória. 

4.3.2 Análise fatorial confirmatória 

A análise confirmatória é comumente utilizada para medir a validade de 

diversas variáveis em função da redução de construtos (HAIR et al., 2005). 

4.3.2.1. Validação da dimensão Fator 1 – Análise de informações para resolução de 

problemas 

Para a validação individual do constructo Fator 1 – Análise de informações na 

resolução de problemas – foram mantidos todos os fatores, seguindo a literatura que 

sugere que fatores válidos são os que apresentam carga fatorial padronizada acima 

de 0,6, em conformidade com Kline (2005). A Figura 12 apresenta o modelo de 

mensuração inicial e final da dimensão Fator 1.  

Conforme a Figura 12 do modelo de mensuração inicial e final do “Fator 1” 

com as dimensões padronizadas, os valores ficaram acima de 0,60, que é o valor 

para as cargas padronizadas de maneira que o indicador seja mantido como um 

item reflexivo do constructo.  
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Figura 12 – Mensuração inicial e final da dimensão do Fator 1 

 
     Fonte: Do autor. 
 
 

Seguindo as recomendações dos índices de modificação, indicados pelo 

próprio software estatístico SPSS, foram testadas inclusões de correlações entre 

algumas variáveis. Desse modo, foi acrescentada uma covariância entre os erros 

das seguintes variáveis: FF9 e FF10; FF7 e FF8; FF5 e FF6, FF4 e FF6.  

Existe a correlação positiva de 0,32 entre os erros e9 e e10 (Figura 12): e9 

“auxilia a tomar decisões baseada em informações incompletas” e e10 “aumenta a 

confiança na habilidade para resolver problemas práticos”. No método do caso, o 

aluno precisa extrair informações que sejam relevantes para conseguir solucionar 

problemas (ROESCH, 2007).  

A correlação positiva de 0,21 entre os erros e7 e e8 (Figura 12) seria 

esperada uma vez que “favorece a análise de um problema sob diferentes pontos de 

vista na discussão do grupo” e “aumenta a compreensão para usar informações na 

resolução de problemas”, sendo variáveis relacionáveis. Essa relação ocorre, 

porque, durante a aplicação de um caso, um aluno é confrontado com informações e 

ideias de outros colegas que não havia percebido no momento que respondeu 

individualmente ao caso (DORN; MERCER, 1999; FACHIN; TANURE; DUARTE, 

2007). 

A correlação positiva de 0,20 entre os erros e5 e e6 (Figura 12) ocorreu sobre 

as variáveis “ajuda a integrar a aprendizagem em diversas áreas” e “aumenta a 

capacidade de identificar problemas gerenciais”. Essa correlação é justificável já 
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que, para Roesch (2007), o caso possui função de trazer determinada realidade 

organizacional para dentro de sala de aula e colocar o aluno como protagonista 

(gestor da empresa apresentada no caso). Muitos casos oferecem informações 

quantitativas e qualitativas e isso faz com que os alunos tenham de refletir sobre 

esses dados (CHRISTENSEN; CARLILE, 2009). Portanto, um gestor deve ser capaz 

de agir sobre diversas áreas e identificar claramente problemas organizacionais. 

Os erros e4 e e6 também obtiveram correlação positiva. As variáveis 

utilizadas foram “ajuda a conservar as informações a longo prazo” e “aumenta a 

capacidade de identificar problemas gerenciais”. Um aluno precisa pensar em 

estratégias que possam garantir o sucesso e minimizar maiores problemas 

gerenciais. Nesse caso, precisa também pensar a longo prazo.  

Além disso, quanto mais o aluno utiliza a metodologia melhor consegue 

abstrair conteúdos e conhecimentos dessa prática de ensino. Naumes e Naumes 

(1999) e Nunes (2006) corroboram ao comentar que a repetição é preponderante 

para resultados significativos de aprendizagem sobre o uso do método do caso. 

Após esses ajustes, os coeficientes padronizados foram satisfatórios 

conforme descrito na Tabela 7.  

 
Tabela 7 – Índices iniciais e finais de ajuste do modelo de mensuração da dimensão 
Fator 1. 

Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado – Inicial  
Nível encontrado – 
Final  

GL - 35 31 


2
 e p - (p<0,000) 307,366 (p<0,000) 170,631 - (p<0,000) 


2
/GL ≤ 5 8.782 5,504 

GFI > 0,90 0.901 0,944 

AGFI > 0,90 0,844 0,901 

SRMR < 0,10 0,494 0,040 

RMSEA 0,05 a 0,1 0,111 0,085 

TLI > 0,90 0,888 0,935 

CFI > 0,90 0,913 0,956 

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 0,703 0,652 

AF > 0,70 0,908 - 
Fonte: Do autor. 
 
 

No que tange ao ajustamento do modelo, o 2/GL apresentou índice de 

5,504, o índice de qualidade do ajuste (GFI) foi superior a 0,9, bem como o índice 

ajustado de qualidade do ajuste (AGFI). Os indicadores SRMR (0,040) e o RMSEA 

(0,085) atenderam aos critérios recomendados por serem menores que 0,1. O índice 

de Tuker-Lewis (TLI) ficou acima do nível esperado apresentando um valor de 0,935, 
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o mesmo ocorreu com o índice de ajuste comparativo (CFI), que teve um valor de 

0,956. Destaca-se que os demais índices também ficaram dentro do recomendado 

pela literatura. Quanto ao indicador de confiabilidade, Alfa de Cronbach (AF), 

mostrou-se com 0,908, superior ao nível aceitável. 

4.3.2.2. Validação da dimensão fator 2 – Realismo organizacional 

Na continuação, são descritos os resultados da Análise Fatorial Confirmatória 

referente ao “Fator 2”. Após as análises exploratórias, a dimensão ficou formada dos 

itens FF23 ao FF30.  A Figura 13 apresenta o modelo de mensuração inicial e final 

da dimensão “Fator 2”. Não houve extração dos indicadores já que possuem carga 

superior a 0,60. 

 
Figura 13 – Mensuração inicial e final da dimensão do Fator 2 

 
    Fonte: Do autor. 
 

Seguindo as recomendações dos índices de modificação, indicados pelo 

próprio software estatístico, foram testadas inclusões de correlações entre algumas 

variáveis. Desse modo, foi acrescentada uma covariância entre os erros das 

seguintes variáveis: e29 e e30, e28 e e29, e23 e e24.  

A correlação positiva de 0,26 entre os e29 e e30 (Figura 13) seria esperada 

uma vez que existe alinhamento teórico entre “ajuda a conhecer as atividades 

pertinentes a área profissional” e “estimula a criatividade”. Isso porque o aluno 

precisa criar soluções para um dilema ou problema organizacional inerente ao caso 

(JENNINGS, 1996; CHANG ET AL., 2005).  
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Os erros e28 e e29 também obtiveram correlação positiva, sob o valor de 

0,28. As variáveis são “agrega realismo organizacional ao ensino” e “ajuda a 

conhecer as atividades pertinentes a área profissional”. Como já comentado 

anteriormente, o caso retrata um dilema organizacional e traz esse contexto para 

dentro de sala de aula (ROESCH, 2007).  

A correlação positiva de 0,37 entre os e23 e e24 (Figura 13) seria esperada: 

e23 “proporciona experimentar um comportamento que conhecia e ainda não havia 

vivenciado”, uma vez que e24, o método do caso “propicia a adoção de novos 

comportamentos administrativos”. O aluno adulto muitas vezes aprendeu o 

conteúdo, mas não sabia que poderia aplicá-lo. É a situação descrita como o aluno 

“não sabe que sabe” (FORREST III; PETERSON, 2006), pois, quando utiliza a 

metodologia de casos, precisa de arcabouço teórico para aplicá-lo em determinado 

contexto organizacional (BARNES; CHRISTENSEN; HANSEN, 1994).  

Após esses ajustes, os coeficientes padronizados foram satisfatórios 

conforme descrito na Tabela 8. 

Tabela 8 – Índices iniciais e finais de ajuste do modelo de mensuração da dimensão 
Fator 2. 

Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado – Inicial  
Nível encontrado – 
Final  

GL - 20 17 


2
 e p - (p<0,000)   187,131(p<0,000) 117,350 - (p<0,000) 


2
/GL ≤ 5 14,357 6,903 

GFI > 0,90 0,882 0,953 

AGFI > 0,90 0,787 0,901 

SRMR < 0,10 0,054 0,034 

RMSEA 0,05 a 0,1 0,146 0,097 

TLI > 0,90 0,876 0,945 

CFI > 0,90 0,912 0,967 

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 0,647 0,584 

AF > 0,70 0,914 - 
Fonte: Do autor. 
 

Conforme a Tabela 8, observa-se que o teste de Qui-quadrado está um pouco 

acima do nível aceitável. No entanto, as medidas absolutas de ajuste, que 

determinam o grau em que o modelo prognostica a matriz de covariância observada, 

apresentam valores aceitáveis: GFI superior a 0,9; RMSEA inferior a 0,1. As 

medidas de ajuste comparativas (CFI e TLI) apresentam valores acima de 0,9, 

indicando que o modelo proposto é ajustado. Os índices de ajuste absoluto TLI e 

CFI foram satisfatórios, ficando acima de 0,90. O RMSR também ficou no nível 

aceitável. Quanto ao indicador de confiabilidade, Alfa de Cronbach, mostrou-se 

superior ao nível aceitável. 
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4.3.2.3. Validação da dimensão fator 3 – Posição de gestor 

Dando sequência, são descritos os resultados da Análise Fatorial 

Confirmatória referente ao “Fator 3”. Após as análises exploratórias, foi excluída a 

variável referente ao FF13, por possuir carga fatorial inferior a 0,5. A dimensão ficou 

formada pelos itens FF11, FF12, FF14, FF15, FF16 e FF17.  A Figura 14 apresenta 

o modelo de mensuração inicial e final da dimensão “Fator 3”. Para a análise 

confirmatória, não houve extração dos indicadores já que possuem carga superior a 

0,60. 

 

Figura 14 – Mensuração inicial e final da dimensão do Fator 3 

 
    Fonte: Do autor. 
 

Conforme as recomendações dos índices de modificação, indicados pelo 

próprio software estatístico SPSS, foi testada inclusão de correlações entre algumas 

variáveis. Desse modo, foi acrescentada uma covariância entre os erros das 

seguintes variáveis: FF11 e FF12. Deu-se a correlação positiva de 0,41 entre os 

erros e11 e e12 (Figura 14), pois existe sentido entre “aumenta a competência para 

o planejamento das operações dos negócios” e “aumenta a capacidade para 

implementar suas ideias e planos”. No método do caso, o aluno experimenta 

resolver problemas organizacionais (DOWD JR, 2002).  

Após esses ajustes, os coeficientes padronizados foram satisfatórios 

conforme descrito na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Índices iniciais e finais de ajuste do modelo de mensuração da dimensão 
Fator 3. 

Medidas de 
Ajuste 

Nível Aceitável 
Nível encontrado – 
Inicial  

Nível encontrado – 
Final  

GL - 9 8 


2
 e p - (p<0,000)   135,083 (p<0,000)  40,353- (p<0,000) 


2
/GL ≤ 5 15,093 5,044 

GFI > 0,90 0,930 0,978 

AGFI > 0,90 0,836 0,942 

SRMR < 0,10 0,050 0,026 

RMSEA 0,05 a 0,10 0,150 0,080 

TLI > 0,90 0,877 0,965 

CFI > 0,90 0,926 0,981 

PNFI 
> 0 e < 1, próximo de 

1 
0,553 0,521 

AF > 0,70 0,872 - 
Fonte: Do autor. 
 

No que tange ao ajustamento do modelo, o Qui²/Graus de Liberdade, (2/GL), 

observou-se que apresentou índice de 5,044. Na perspectiva Hair et al. (2005) esse 

valor deve ser igual ou inferior a cinco. No entanto, outras medidas, como o índice 

de qualidade do ajuste (GFI) que idealmente deve ser superior a 0,9, atenderam ao 

mínimo estipulado, sendo de 0,978, bem como o índice ajustado de qualidade do 

ajuste (AGFI) ficou acima do valor sugerido pela literatura, sendo de 0,942.  

Os indicadores SRMR (0,026) e o RMSEA (0,08) atenderam aos critérios 

recomendados por serem menores que 0,10 (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012). O 

índice de Tuker-Lewis (TLI) ficou acima do nível esperado, apresentando um valor 

de 0,965. O mesmo ocorreu com o índice de ajuste comparativo (CFI), que teve um 

valor de 0,981. O índice de ajuste (PNFI) mostrou um valor de 0,521 considerado 

satisfatório, uma vez que a literatura indica valores entre 0 e 1,0 numa relação de 

quanto maior o valor, mais parcimônia possui o modelo (HAIR et al., 2005). 

4.3.2.4. Validação da dimensão fator 4 – Gerir equipes 

Na análise fatorial exploratória, não foram identificados fatores para serem 

excluídos do modelo. O fator 4 ficou composto de 05 variáveis, desde o FF18 até 

FF22 (Vide Figura 15). Para a análise confirmatória, não houve extração dos 

indicadores já que possuem carga superior a 0,60. 

Conforme as recomendações dos índices de modificação, indicados pelo 

próprio software estatístico SPSS, foi testada inclusão de correlações entre algumas 
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variáveis. Desse modo, foi acrescentada uma covariância entre os erros das 

seguintes variáveis: FF18 e FF19.  

 

Figura 15 – Mensuração inicial e final da dimensão do Fator 4 

 
    Fonte: Do autor. 
 

A correlação positiva de 0,29 ocorreu entre os erros e18 e e19 (Figura 15). A 

covariância se deu entre as variáveis “aumenta a capacidade de comunicação com 

seus colegas” e “aumenta a habilidade de fornecer informações aos seus colegas”. 

No método do caso, em uma das fases de sua aplicação, consiste na divisão de 

pequenos grupos e, após, realização de discussão com o grande grupo. Nesse 

momento, ocorre troca de ideias por meio de discussões (DOWD JR. 2002).  

Após esses ajustes, os coeficientes padronizados foram satisfatórios 

conforme descrito na Tabela 10.  

 
Tabela 10 – Índices iniciais e finais de ajuste do modelo de mensuração da 
dimensão Fator 4 

Medidas de 
Ajuste 

Nível Aceitável 
Nível encontrado – 
Inicial  

Nível encontrado – 
Final  

GL - 5 4 


2
 e p - (p<0,000)    53,897 - (p<0,000)   19,558- (p<0,001) 


2
/GL ≤ 5 10,779 4,889 

GFI > 0,90 0,964 0,987 

AGFI > 0,90 0,893 0,952 

SRMR < 0,10 0,030 0,018 

RMSEA 0,05 a 0,1 0,125 0,079 

TLI > 0,90 0,943 0,977 

CFI > 0,90 0,971 0,991 

PNFI 
> 0 e < 1, próximo de 

1 
0,484 0,395 

AF > 0,70 0,888 - 
Fonte: Do autor. 
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Conforme a Tabela 10, observa-se que o teste de Qui-quadrado está dentro 

do nível aceitável, com valor de 4,889. Outras medidas absolutas de ajuste, que 

determinam o grau em que o modelo prediz a matriz de covariância observada, 

apresentam valores aceitáveis: GFI de 0,987; RMSEA 0,079. As medidas de ajuste 

comparativas (CFI e TLI) apresentam, respectivamente, os valores 0,991 e 0,977, 

indicando que o modelo proposto é ajustado. O SRMR também ficou no nível 

aceitável. Quanto ao indicador de confiabilidade, Alfa de Cronbach, mostrou-se 

superior ao nível aceitável com valor de 0,888.    

Após esses procedimentos, pôde-se considerar a análise fatorial confirmatória 

como válida sobre os quatro fatores facilitadores para dar sequência às demais 

análises que envolvem o método do caso. 

4.3.3 Análise das ponderações do método: conteúdo do caso, fase curricular, 

frequência de aplicação, disciplina, estilos de aprendizagem 

Sobre o pressuposto de que o conteúdo do caso pode interferir nos fatores 

facilitadores, tem-se a hipótese de que H6: o conteúdo do caso influencia 

positivamente os fatores facilitadores do método do caso para o ensino. 

Vale lembrar que para este estudo foram utilizados três casos. O Caso (A) 

sobre a Biogood, uma empresa de leite em pó para lactentes. O Caso (B) sobre o 

salão Beleza Natural, especializado em cabelos cacheados. O Caso (C) sobre a 

Dona Flor, uma empresa especializada em venda direta de produtos eróticos. 

 
Tabela 11 – Médias dos Fatores Facilitadores dos Casos 

F1- Anal. Inf. Res. 
Problemas. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

A B C A B
 

C A B C A B C 

4,93 5,08 5,14 5,02 5,21 5,38 5,04 5,17 5,18 5,10 5,02 5,18 
     Fonte: Do autor. 

 

Analisando os três casos utilizados em relação à média dos fatores 

facilitadores, percebe-se que o Caso C – Dona Flor – obteve, mesmo com pouca 

diferença, melhores resultados na percepção dos alunos, conforme Tabela 11. O 

conteúdo do caso é importante para que o aluno tenha, durante a metodologia, uma 

visão de aplicabilidade sobre sua vida pessoal, principalmente, no âmbito 

profissional. Acredita-se que a aproximação dos valores das médias talvez se dê por 
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serem casos que possuem como teoria de base o conhecimento em marketing e que 

tinham como variável de controle a mesma questão a ser respondida sobre o 

ambiente de marketing. 

 

Tabela 12 – Regressão do Conteúdo do Caso com Fatores Facilitadores 

Formato 

F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

p R
2
 p

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 

Tradic. 0,0883 0,0149 0,0006 0,0452 0,0144 0,0235 0,0055 0,0301 

Virtual 0,4247 0,0031 0,3537 0,0042 0,7793 0,0004 0,0936 0,0137 

Multim. 0,1034 0,0162 0,0104 0,0396 0,2859 0,0070 0,2720 0,0074 
     Fonte: Do autor. 
 

Para análise da Tabela 12, é considerado o valor-p<0,05 para se aceitar o 

nível de significância de 5%, que R2 é diferente de 0, conforme Loesch e 

Hoeltgebaum (2012). Para os autores, tentar julgar a significância com base apenas 

no valor de R2 sem levar em conta o tamanho da amostra é um erro, infelizmente, 

muito comum em análises de dados. A análise de variância, no caso do software 

LHSTAT, fornece uma estatística-F (distribuição de Fisher), por meio da razão entre 

variância explicada pela regressão e variância residual. Essa é uma estatística 

adequada a respeito de ser ou não significativa a existência de uma regressão, que 

equivale a julgar se R é ou não significativo. 

Dessa forma, tem-se a primeira análise de que, sobre as aplicações em 

formato tradicional, encontrou-se significância da influência do conteúdo do caso 

sobre os fatores facilitadores. Os fatores facilitadores que são influenciados pelo 

conteúdo são Fator 2 – Realismo Organizacional, Fator 3 – Posição do Gestor e 

Fator 4 – Gerir equipes. Ao identificar os valores de R2, mesmo que baixo, podem 

ser considerados como estatisticamente significativos devido ao valor-p próximo de 

0 < 0,05. 

Os três casos, quando utilizados no formato virtual, não demonstraram 

significância. Esse dado é interessante, porque, dependendo do formato, o caso não 

possui relação de influência sobre os fatores facilitadores. Para o caso em formato 

multimídia, percebeu-se influência do conteúdo sobre o fator 2 – Realismo 

Organizacional. 

É interessante verificar que, das relações de influência encontradas, o Fator 2 

foi o que obteve maior relação de influência. Tendo em vista que este fator busca 

indicadores que explorem a vantagem de proximidade com realismo organizacional, 

o conteúdo do caso só possuirá significado para o aluno se ele conseguir enxergar, 
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na prática, uma aplicação do referido material (MCNAIR, 1971; IKEDA; VELUDO-

DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007). 

Ainda, Roselle (1996) reforça que um caso é diferente do outro, pois retrata 

uma realidade organizacional diferente própria e essa situação pode ou não 

contribuir como um estímulo na busca do conhecimento. 

Como os resultados demonstraram influência sobre apenas alguns fatores 

facilitadores e em determinados formatos, considerou-se a hipótese H6: o conteúdo 

do caso influencia positivamente os fatores facilitadores do método do caso para o 

ensino – que foi parcialmente confirmada. 

Outro pressuposto identificado na teoria foi que o nível de maturidade do 

aluno, em termos de conhecimentos aprendidos, pode influenciar a forma como o 

aluno “encara” um caso. Tem-se a hipótese (H7) de que a fase curricular do aluno 

influencia positivamente os fatores facilitadores do método do caso para o ensino. 

Os alunos envolvidos na aplicação do método do caso pertencem a todas as 

fases (da primeira à oitava). Vale ressaltar que nas disciplinas em que foram 

aplicados os casos existem alunos de diversos semestres, alguns repetentes e 

outros que cursam disciplinas isoladas. 

 
Tabela 13 – Médias dos Fatores Facilitadores das Fases 

Fatores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

F1 – Anal. de . Inform. na Resol. de Problemas. 4,88 5,08 5,17 4,85 

F2 – Realismo Organizacional 5,15 5,69 5,37 4,87 

F3 – Posição de Gestor 5,05 5,40 5,27 4,80 

F4 – Gerir Equipes 5,10 5,46 5,21 4,61 
     Fonte: Do autor. 

 

A tabela 13 permite demonstrar que o grau de maturidade parece influenciar 

na percepção do método. Alunos que estão nas fases 7 e 8 – ano 4 – tenderam a ter 

menores scores sobre sua percepção dos fatores facilitadores. Acredita-se que essa 

realidade ocorreu pelo fato de muitos priorizarem outras atividades que são 

passadas nas disciplinas, mais especificamente, preocupação com seus respectivos 

trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, pela observação do pesquisador durante 

a aplicação do caso, foi possível notar que muitos ficavam realizando outras 

atividades com seus computadores pessoais dentro de sala de aula. Dois alunos 

chegaram a comentar que: “Nada contra os casos, mas estou focado no meu TCC” 

(Aluno Alfa), “Nessa fase, está todo mundo quase passado, só falta o TCC” (Aluno 

Beta). 
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Tabela 14 – Regressão da Fase Curricular do Aluno com Fatores Facilitadores 

Formato 

F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

p R
2
 p

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 

Tradic. 0,8357 0,0002 0,0822 0,0119 0,1266 0,0092 0,0503 0,0151 

Virtual 0,1845 0,0087 0,0527 0,0183 0,0571 0,0175 0,0023 0,0444 

Multim. 0,2279 0,0089 0,7219 0,0008 0,3546 0,0053 0,8429 0,0002 
     Fonte: Do autor. 
 

Pela Tabela 14, percebe-se que houve influência apenas nos formatos 

tradicional e virtual, no fator 4 – gerir equipes. Os outros fatores, independentemente 

do formato do caso, não sofreram relação de influência da fase. Acredita-se que 

esse resultado ocorreu porque os casos utilizados e a questão envolviam conceitos 

básicos da área mercadológica, de modo específico, o ambiente de marketing. Além 

disso, conforme exposto pelo autor Dowd Jr (2002), é importante que o aluno tenha 

um arcabouço teórico anterior à aplicação do caso para conseguir resolvê-lo de 

forma mais efetiva. Antes da entrega do caso, foi disponibilizado breve conteúdo 

sobre ambiente de marketing, que pode ser encontrado na íntegra no Apêndice C. 

Assim, independentemente da fase, não houve grandes diferenças de 

influência, fazendo com que H7 seja parcialmente confirmada. 

Na sequência, identifica-se a influência do pressuposto frequência de 

aplicação (H8), para o que se construiu a seguinte hipótese: a frequência de 

aplicação do método do caso influencia positivamente os fatores facilitadores. 

Para cada turma, houve três intervenções para aplicação dos casos em três 

formatos distintos. Acredita-se que, pela experiência com o uso dos casos, são 

percebidos melhores resultados ao longo do tempo.  

Vale ressaltar que a instituição ALPHA possui tradição com metodologia de 

casos, pois possui projetos de pesquisa e disciplinas vinculadas a essa metodologia 

na pós-graduação em administração em nível latu e stricto sensu. Dessa forma, tem 

professores que lecionam nos cursos de pós e também na graduação que podem 

explorar essa metodologia com os cursos de Administração em suas respectivas 

disciplinas. 

A instituição BETA, por meio de capacitações com professores e 

pesquisadores da ALPHA, vem aderindo a essa metodologia, inclusive com a 

filosofia de construção de casos para ensino como formato para estrutura de seus 

estágios e trabalhos de conclusão de curso. 

A instituição GAMA, por meio de capacitações docentes, vem estimulando a 

prática do caso com seus professores, como também está em projeto no Núcleo 
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Docente Estruturante do curso de Administração a alteração do formato do relatório 

de estágio para um Caso de Ensino.  

 
Tabela 15 – Média dos Fatores Facilitadores da frequência de aplicação 

Aplicações 
F1- Anal. Inf. Res. 
Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

1
a 
Aplicação 4,93 5,10 5,04 5,02 

2
a 
Aplicação 4,95 5,11 5,15 4,96 

3
a 
Aplicação 5,31 5,43 5,14 5,2 

   Fonte: Do autor. 
 

Conforme as ordens de aplicação do método do caso, é possível perceber um 

aumento nas médias dos fatores facilitadores (Tabela 15). As maiores diferenças 

ocorrem da segunda para a terceira aplicação. Essa realidade demonstra que a 

repetição do uso do método propicia melhores resultados na percepção dos alunos, 

já que começam a se habituar pelas atividades concernentes ao método do caso. 

 
Tabela 16 – Regressão da Frequência de Aplicação do Caso com Fatores 
Facilitadores 

Formato 

F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

p R
2
 p

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 

Tradic. 0,3005 0,0055 0,0080 0,0276 0,0218 0,0207 0,0208 0,0210 

Virtual 0,5604 0,0017 0,2039 0,0079 0,5024 0,0022 0,0409 0,0203 

Multim. 0,1034 0,0162 0,0104 0,0396 0,2859 0,0070 0,2720 0,0074 

     Fonte: Do autor. 
 

A Tabela 16 permite demonstrar que houve significância da influência da 

frequência de aplicação do caso com o Fator 2 – Realismo Organizacional, em 

específico nos formatos tradicional e multimídia. Outro fator que recebeu influência 

da frequência de aplicação foi o Fator 3 – Posição de Gestor com o formato 

tradicional e o Fator 4 – Gerir Equipes, com os formatos tradicional e virtual.  

O Realismo Organizacional é reforçado pela experiência com o uso do caso, 

assumindo Posição de Gestor, assim como a competência para Gerir Equipes. Isso 

demonstra que, conforme cada caso vem sendo utilizado, podem ser geradas 

maiores aplicabilidades sobre o contexto de sua vida profissional, bem como um 

estímulo para permitir melhores habilidades na comunicação com seus colegas. 

Apesar de a Tabela 15 demonstrar um aumento da média dos fatores 

facilitadores pela frequência de aplicação, não foi percebida na Tabela 16 relação 

significativa de influência da frequência de aplicação do caso sobre o Fator 1 – 

Análise de informações para resolução de problemas. Nesse caso, considera-se a 

hipótese H8 parcialmente confirmada. 



144 
 

Na sequência, verificou-se o pressuposto sobre a influência da disciplina 

sobre os fatores facilitadores do caso (H9): a disciplina influencia positivamente os 

fatores facilitadores do método do caso para o ensino. 

As disciplinas escolhidas para aplicação do caso possuem cunho 

mercadológico. Mesmo o caso tendo um material teórico de apoio para sua 

resolução, foram selecionadas as disciplinas Teoria Geral da Administração II, 

Administração Mercadológica I, Administração Mercadológica III, Gestão Comercial, 

Serviços e Planejamento Estratégico II, para que o conteúdo não ficasse próximo ao 

foco da disciplina. Os casos e conteúdos foram anteriormente encaminhados ao 

professor para saber da viabilidade de aplicá-los em suas disciplinas. 

 
Tabela 17 – Média dos Fatores Facilitadores sobre as Disciplinas 

Disciplinas 
F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição 
de Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

Teoria Geral da 
Administração II 

4,93 5,16 5,08 5,10 

Administração 
Mercadológica I 

5,10 5,35 5,17 5,21 

Administração 
Mercadológica III 

5,12 5,38 5,22 5,21 

Gestão Comercial 5,24 5,35 5,35 5,19 

Serviços 5,16 5,02 4,98 4,92 

Planejamento 
Estratégico II 

4,62 4,79 4,84 4,47 

      Fonte: Do autor. 
 

Verifica-se, pela Tabela 17, que ocorreram diferenças entre a média dos 

fatores facilitadores. Os Fatores 1 e 3, que se destinam à análise de informações 

para resolução de problemas e posição do gestor, demonstraram médias mais altas 

para a disciplina de Gestão Comercial. Os Fatores 2 e 4, respectivamente, Realismo 

Organizacional e Gerir Equipes, foram mais bem percebidos pelos alunos da 

disciplina de Administração Mercadológica III. Acredita-se que esse resultado se deu 

pela proximidade da ementa das disciplinas e conteúdos dos casos que tiveram 

maior sinergia para uma aproximação da prática organizacional. Resultados mais 

baixos ocorreram na disciplina de Planejamento Estratégico II. Vale ressaltar que 

essa disciplina pertence ao oitavo semestre do curso de uma das IES pesquisadas. 

Nesse sentido, retoma-se a fala de que nessa fase percebeu-se que os alunos 

estavam mais preocupados em concluir seus trabalhos de conclusão de curso do 

que, propriamente, se dedicar a conteúdos e atividades das disciplinas.  
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Tabela 18 – Regressão da Disciplina com Fatores Facilitadores 

Formato 

F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

p R
2
 p

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 

Tradic. 0,2239 0,0076 0,0006 0,0453 0,0123 0,0246 0,0014 0,0396 

Virtual 0,8869 0,0001 0,8828 0,5022 0,0022 0,0022 0,7770 0,0004 

Multim. 0,1496 0,0127 0,0352 0,0269 0,2603 0,0078 0,5399 0,0023 
     Fonte: Do autor. 
 

A Tabela 18 evidencia índices do valor-p<5 que demonstram significância da 

disciplina para os Fatores 2, 3 e 4. Cumpre mencionar que o formato tradicional 

ocorreu de forma presencial e que os formatos virtual e multimídia ocorreram em 

modalidade semipresencial. 

O Fator 2 – Realismo Organizacional recebe influência nos formatos 

tradicional e multimídia. O Fator 3 – Posição do Gestor recebe influência da 

disciplina nos formatos tradicional e virtual. O Fator 4 – Gerir Equipes recebe 

influência no formato tradicional. O Fator 1 – Análise das informações para 

Resolução de Problemas não recebe influência das disciplinas em nenhum formato 

do caso. 

O formato tradicional se demonstrou como formato que mais sofre influência 

da disciplina, portanto, considera que H9 foi parcialmente confirmada.  

Outro pressuposto analisado foi a influência dos estilos de aprendizagem sob 

a seguinte hipótese (H10): existe relação de influência entre os estilos de 

aprendizagem com os fatores facilitadores do método do caso para o ensino. 

Pela utilização de dois modelos de estilos de aprendizagem (KOLB e VARK), 

dividiu-se H10 em a e b: H10a: existe relação de influência entre os estilos de 

aprendizagem do modelo KOLB com os fatores facilitadores do método do caso para 

o ensino; e H10b: existe relação de influência entre os estilos de aprendizagem do 

modelo VARK com os fatores facilitadores do método do caso para o ensino.  

Pela Tabela do Apêndice J, é possível destacar que FF30 (Estimula a 

criatividade) obteve maiores médias para diversos estilos, quais sejam: Divergente, 

e Acomodador de KOLB e; Visual e Auditivo de VARK. FF30 vai ao encontro, 

principalmente, das características do estilo Divergente e Sinestésico. No entanto, 

esse fator obteve melhores scores por outros alunos com diferentes estilos. Justifica-

se essa realidade nos apontamentos de Cerqueira (2000) em que, um aluno pode 

ter também características de outros estilos sem ser necessariamente aquele 

predominante. Ainda, FF07 (Favorece a análise de um problema sob diferentes 

pontos de vista na discussão do grupo) obteve maior média entre os alunos com 
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estilos Convergente, Assimilador, Leitura e Escrita e Sinestésico. Já, FF29 (ajuda a 

conhecer atividades pertinentes à prática profissional) obteve maior média pelo estilo 

Multimodal. 

Na sequência o Gráfico 3 ilustra os fatores facilitadores e os estilos de 

aprendizagem do modelo KOLB. 

 

Gráfico 3: Fatores Facilitadores e Estilos de Aprendizagem KOLB 

 

       Fonte: Do autor. 

 

Conforme apresentado no Gráfico 3 dos fatores facilitadores e estilos de 

aprendizagem, o estilo Divergente percebe melhor os fatores facilitadores do uso do 

método do caso em relação aos outros estilos do modelo KOLB. 

 Quanto aos estilos do modelo VARK, apresenta-se o Gráfico 4. A partir do 

gráfico 4 percebe-se maior heterogeneidade entre os fatores que facilitam mais a 

utilização do método do caso em comparação com os estilos de aprendizagem do 

modelo VARK. Destaca-se no modelo VARK o estilo Visual, que também demonstra 

maiores scores dos fatores facilitadores, principalmente em: FF03, FF25 e FF30. 
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Gráfico 4: Fatores Facilitadores e Estilos de Aprendizagem VARK 

 

         Fonte: Do Autor. 

 

A Tabela 19 demonstra a média dos Fatores Facilitadores conforme os 

modelos KOLB e VARK. 

 
Tabela 19 – Média dos Fatores Facilitadores sobre os Estilos de Aprendizagem 

Estilos F1- Anal. 
Inf. Res. 
Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – 
Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

K
O

L
B

 Divergente 5,38 5,42 5,46 5,18 

Assimilador 5,03 5,16 5,10 5,05 

Convergente 5,00 5,16 4,99 4,99 

Acomodador 5,04 5,25 5,04 5,01 

V
A

R
K

 

Visual 5,14 5,33 5,31 5,20 

Auditivo 4,97 5,15 5,05 4,97 

Leit./Escr. 5,05 5,23 5,03 5,05 

Sinestésico 5,11 5,24 5,07 5,10 

Multimodal 4,92 5,09 5,10 4,95 
  Fonte: Do autor. 
 

Os alunos com estilos de aprendizagem Assimilador, Convergente e 

Acomodador, do modelo de Kolb (1984), demonstraram maior média para o Fator 2 

– Realismo Organizacional. Os estilos Convergente e Acomodador caracterizam-se 

pelo perfil pragmático, ou seja, que possuem preferência pela prática, coadunando-

se, assim, com a vantagem do método do caso.  

Os alunos com estilo Divergente obtiveram maior média para o Fator 3 – 

Posição do Gestor. Acredita-se que essa realidade emergiu pela característica de 
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que esse perfil possui empatia por adquirir novas experiências e pelo método do 

caso adotar ou se sentir como um gestor de acordo com os casos trabalhados. 

Quanto aos estilos do modelo VARK, de Fleming e Mills (1992), em suma, os 

alunos, independentemente do estilo, percebem melhor Fator 2 – Realismo 

Organizacional.  

Outra percepção acerca da Tabela19 é que os estilos Divergente e Visual 

possuem médias mais altas em relação aos outros estilos, percebendo melhor as 

vantagens do método do caso.  

 
Tabela 20 – Regressão dos Estilos de Aprendizagem do Modelo KOLB e VARK com 
Fatores Facilitadores 

Estilo Form. 

F1- Anal. Inf. 
Res. Probl. 

F2 - Realismo 
Organizacional 

F3 – Posição 
de Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

p R
2
 p

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 

KOLB Tradic. 0,038 0,021 0,128 0,009 0,107 0,010 0,687 0,000 

Virtual 0,566 0,001 0,894 0,000 0,499 0,002 0,312 0,005 

Multim. 0,506 0,002 0,922 0,000 0,833 0,000 0,203 0,009 

VARK Tradic. 0,273 0,006 0,885 0,000 0,882 0,000 0,551 0,001 

Virtual 0,982 0,000 0,445 0,002 0,214 0,007 0,193 0,008 

Multim. 0,086 0,018 0,060 0,021 0,023 0,031 0,032 0,028 
     Fonte: Do autor. 
 

Ao contrário das dimensões da qualidade dos ambientes virtual e multimídia, 

foi encontrada uma relação de significância entre os estilos de aprendizagem do 

modelo KOLB com o Fator 1 – Análise das informações para resolução de 

problemas. Essa relação foi significante apenas no formato tradicional.  

É a primeira ocorrência do Fator 1 como variável dependente, sendo 

influenciada por uma variável independente, no caso os Estilos de Aprendizagem, ao 

passo que os estilos do modelo de KOLB não possuem relação de influência sobre 

outros fatores. Assim, confirma-se parcialmente H10a. 

Pela Tabela 20, fica evidenciada a influência do estilo do modelo VARK sobre 

os Fatores 3 e 4 nos formatos multimídia. Ao contrário do estilo do modelo Kolb, em 

que houve relação de influência sobre o Fator 1, este não sofreu relação de 

influência com o modelo VARK. Além disso, ficou clara a influência do estilo do 

modelo VARK sobre o formato multimídia.  

 Esse cenário envolve a forma de preferência de alunos sobre o tipo de 

material para suas atividades de estudo. Como o formato multimídia exibe 

conteúdos em mídias vídeo, áudio, imagem, texto e Hiperlinks ficou clara a influência 



149 
 

de estilos do modelo VARK que se referem a Visuais, Auditivos, Leitura e Escrita, 

Sinestésico e Multimodal. Fica, dessa forma, parcialmente confirmada H10b. 

Sobre as ponderações que subsidiam os fatores facilitadores do método do 

caso, percebe-se que houve diferenças de significâncias sobre os formatos dos 

casos. O Quadro 20 demonstra um resumo da ocorrência das ponderações sobre os 

fatores facilitadores em seus respectivos formatos. 

 
Quadro 20 – Ponderações teóricas dos fatores facilitadores do método do caso 

Fatores 
Facilitadores 

Ponderações Teóricas 

Cont. do 
Caso 

Fase 
Curric. 

Freq. de 
Aplic. 

Discip. KOLB VARK 

Formatos T V M T V M T V M T V M T V M T V M 

F1- Anal. Inf. 
Resol. Prob. 

      x      x      

F2 – Real. Org. x  x   x    x  x       

F3 – Pos. Gestor x  x       x        x 

F4 – Ger. Equip. x   x x  x x  x        x 

Sub. Total 3 0 2 1 1 1 2 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 

Total 5 3 3 4 1 2 
  Fonte: Do autor. 
 

O quadro 20 permite inferir que todas as ponderações tiveram alguma 

influência nos fatores facilitadores do método do caso. O conteúdo do caso é o 

pressuposto que possui maior poder de influência no fatores facilitadores do método 

do caso. Pode-se, também, perceber que estilos de aprendizagem possuem 

influência nos fatores 1_Tradicional e 3 e 4_Multimídia, considerando os modelos 

KOLB e VARK, separadamente. 

Quanto aos formatos dos casos, percebe-se que o tradicional recebe maior 

influência das ponderações teóricas para os fatores facilitadores do método do caso 

(10 ocorrências), seguido do multimídia (6 ocorrências) e virtual (2 ocorrências). 

A partir do Quadro 20, é possível verificar a importância dessas ponderações, 

pois atingem de maneiras diferentes os fatores facilitados dos casos em distintos 

formatos.  

Como os formatos tradicional, virtual e multimídia ocorrem de maneiras 

diferentes sobre uma mesma metodologia, é possível que haja influência do formato 

nos fatores facilitadores. Assim, na sequência, é explorada a análise dessa relação. 
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4.4 A INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DA QUALIDADE DO AMBIENTE VIRTUAL 

SOBRE OS FATORES FACILITADORES DO MÉTODO DO CASO 

Em dois momentos distintos, casos no formato virtual e multimídia, foi 

aplicado o caso com o suporte dos ambientes Moodle e Wordpress. O instrumento 

que identifica as Cinco Dimensões do Ambiente Virtual de Aprendizagem já foi 

validado no estudo de Neto (2009) e Neto e Takaoka (2010), por meio da 

modelagem de equações estruturais. O instrumento que avalia os fatores 

facilitadores do método foi realizada a partir da análise fatorial exploratória e 

confirmatória, que apresentaram quatro fatores descritos nesta tese. Para tanto, 

existe a hipótese (H11) de que a avaliação do ambiente virtual influencia 

positivamente os fatores facilitadores do método do caso para o ensino. 

O modelo condiz com cinco variáveis independentes de segunda ordem para 

o construto (Qualidade do Ambiente Virtual de Aprendizagem). Existem também 

quatro variáveis dependentes de segunda ordem para o constructo (Fatores 

Facilitadores para a Aplicação do Método do Caso). Nesse caso, pelo grande 

número de variáveis Hair et al. (2005) sugerem a Modelagem de Equações 

Estruturais. 

4.4.1 Modelagem de equação estrutural caso no formato virtual 

A partir do pacote AMOS no software SPSS, foi gerada e calculada a 

modelagem das variáveis. A Tabela 21 apresenta as medidas de ajuste para 

confirmar ou não o modelo. 

 
Tabela 21 – Índices de ajuste do modelo proposto – Virtual 
Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado – Final  

GL - 1411 


2
 e p - (p<0,000) 2638,917-(p<0,001) 


2
/GL ≤ 5 1,870 

GFI > 0,90 0,691 

AGFI > 0,90 0,663 

SRMR < 0,10 0,079 

RMSEA 0,05 a 0,1 0,065 

TLI > 0,90 0,846 

CFI > 0,90 0,853 

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 0,696 
Fonte: Do autor. 
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No que tange ao ajustamento do modelo, o Qui²/Graus de Liberdade, (2/GL), 

apresentou índice de 1,870. Na perspectiva de Hair et al. (2005), esse valor deve ser 

igual ou inferior a cinco. O índice de qualidade do ajuste (GFI), que idealmente deve 

ser superior a 0,9, não atendeu ao mínimo estipulado, sendo de 0,691, bem como o 

índice ajustado de qualidade do ajuste (AGFI) ficou abaixo do valor sugerido pela 

literatura, sendo de 0,663.  

Os indicadores SRMR (0,079) e o RMSEA (0,065) atenderam aos critérios 

recomendados, por serem menores que 0,10 (LOESCH; Hoeltgebaum, 2012). O 

índice de Tuker-Lewis (TLI) ficou abaixo do nível esperado, apresentando um valor 

de 0,846 e o mesmo ocorreu com o índice de ajuste comparativo (CFI), que teve um 

valor de 0,853. O índice de ajuste (PNFI) mostrou um valor de 0,696 considerado 

satisfatório, uma vez que a literatura indica valores entre 0 e 1,0, quanto maior o 

valor, mais parcimônia possui o modelo (HAIR et al., 2005).  

 
Tabela 22 – Modelo Estrutural proposto para a análise final – Caso em formato 
Virtual 
Caminhos 
Estruturais 

Estimate 
Erro  
padrão 

 t-values p 
Coef. 
Padron. 

Coef. de  
Explic. R

2 

FF < AV ,669 ,125 5,357 ***   ,572 ,327(32,7%) 

QI < AV 1,167 ,173 6,750 *** ,797 ,635(63,5%) 

US < AV 1,690 ,236 7,156 *** ,852 ,726(72,6%) 

BE < AV 1,636 ,215 7,606 *** ,906 ,820(82%) 

SA < AV 1,533 ,211 7,277 *** ,871 ,759(75,9%) 

QS < AV 1,00(1)    
                            

,798 
,637(63,7%) 

F4 < FF 1,00(1)    
                            

,823 
,678(67,8%) 

F3 < FF 1,082 ,138 7,815 *** ,905 ,818(81,8%) 

F2 < FF 1,080 ,142 7,625 *** ,866 ,750(75%) 

F1 < FF ,856 ,115 7,460 *** ,796 ,633(63,3%) 

(1) Valores iniciais fixados em 1,00: As relações Qualidade do Sistema VirtualxAmbiente Virtual e 
Fator 4xFatores Facilitadores _ Caso Virtual tiveram seus valores iniciais fixados em 1,00. Portanto, 
os t-values não foram calculados. Todas as relações foram significantes a 0,001. 
Fonte: Do autor. 
 

Em termos de indicadores, para aceitação da hipótese, t-values necessita ser 

superior a 1,96 (para aceitação tolerável), sendo ideal acima de 2,58 para acatar 

significância apropriada (Hair et al., 2005). Conforme a Tabela 23, os resultados do 

t-values foram satisfatórios. Todas as relações foram significantes a 0,001. No que 

concerne ao coeficiente de explicação (R²), verifica-se que todos tiveram valores 

positivos.  
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Quanto aos construtos de primeira ordem “Fatores Facilitadores do método 

do caso” que formaram quatro fatores construtos de segunda ordem, constatou-se 

que todos apresentaram coeficientes padronizados acima de 0,7. Os coeficientes de 

explicação (R2) foram todos acima de 50%. 

Sobre o construto de primeira ordem “Qualidade do Ambiente Virtual”, que 

formou cinco fatores construtos de segunda ordem, também ficaram evidenciados 

coeficientes padronizados acima de 0,7. Os coeficientes de explicação (R2) também 

obtiveram valores acima de 50%. 

Em relação aos construtos de primeira ordem que formaram os fatores 

facilitadores, percebe-se coeficiente padronizado acima de 0,5, sendo que o valor da 

dimensão foi com uma carga de 0,572, para um coeficiente de explicação (R2) de 

0,327, ou seja, 32,7% da variância é explicada por sua variável independente 

(Qualidade do Ambiente Virtual). Esse cenário indica favorecimento para confirmar 

H11. 

4.4.2 Modelagem de equação estrutural caso no formato multimídia 

Dando prosseguimento, é apresentado o teste para identificar a influência da 

qualidade do ambiente do caso em formato multimídia nos fatores facilitadores. 

 
Tabela 23 – Índices de ajuste do modelo proposto – Multimídia 
Medidas de Ajuste Nível Aceitável Nível encontrado – Final  

GL - 1411 


2
 e p - (p<0,000) 2567,830-(p<0,001) 


2
/GL ≤ 5 1,820 

GFI > 0,90 0,651 

AGFI > 0,90 0,619 

SRMR < 0,10 0,077 

RMSEA 0,05 a 0,1 0,071 

TLI > 0,90 0,845 

CFI > 0,90 0,855 

PNFI > 0 e < 1, próximo de 1 0,689 
Fonte: Do autor. 
 

No que tange ao ajustamento do modelo, o Qui²/Graus de Liberdade, (2/GL), 

apresentou índice de 1,820. Na perspectiva de Hair et al. (2005), esse valor deve ser 

igual ou inferior a cinco. O índice de qualidade do ajuste (GFI), que idealmente deve 

ser superior a 0,9, não atendeu ao mínimo estipulado, sendo de 0,651, bem como o 
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índice ajustado de qualidade do ajuste (AGFI) ficou abaixo do valor sugerido pela 

literatura, sendo de 0,619.  

No entanto, os indicadores SRMR (0,077) e o RMSEA (0,071) atenderam aos 

critérios recomendados, por serem menores que 0,10. O índice de Tuker-Lewis (TLI) 

não ficou acima do nível esperado apresentando um valor de 0,845, o mesmo 

ocorreu com o índice de ajuste comparativo (CFI) que teve um valor de 0,855. O 

índice de ajuste (PNFI) mostrou um valor de 0,689, que é considerado satisfatório, 

uma vez que a literatura indica valores entre 0 e 1,0, isto é, quanto maior o valor, 

mais parcimônia possui o modelo (HAIR et al., 2005).  

 
Tabela 24 – Modelo Estrutural proposto para a análise final – Caso em formato 
Multimídia 

Caminhos 
Estruturais 

Estimate 
Erro 
padrão 

t-values p 
Coef.  
Padron. 

Coef. de 
Explic. R

2 

FF < AM ,489 ,092 5,340 *** ,514 ,265(26,5%) 

QI < AM ,889 ,108 8,208 *** ,810 ,778(77,8%) 

US < AM 1,454 ,151 9,643 *** ,907 ,889(88,9%) 

BE < AM 1,413 ,141 10,045 *** ,937 ,688(68,8%) 

SA < AM 1,337 ,134 9,945 *** ,927 ,739(73,9%) 

QS < AM 1,00 (1) - - - ,837 ,655(65,5%) 

F4 < FF 1,00 (1) - - - ,882 ,822(82,2%) 

F3 < FF 1,104 ,142 7,768 *** ,943 ,701(70,1%) 

F2 < FF ,957 ,126 7,606 *** ,860 ,879(87,9%) 

F1 < FF 1,058 ,125 8,469 *** ,830 ,859(85,9%) 

(1) Valores iniciais fixados em 1,00. As relações Qualidade do Sistema MultimídiaxAmbiente Virtual 
Multimídia e Fator 4xFatores Facilitadores _ Caso Multimídia tiveram seus valores iniciais fixados em 
1,00. Portanto, os t-values não foram calculados. Todas as relações foram significantes a 0,001. 
Fonte: Do autor. 
 

Em termos de indicadores, para aceitação da hipótese, t-values necessita ser 

superior a 1,96 (para aceitação tolerável), sendo ideal acima de 2,58 para acatar 

significância apropriada (HAIR; et al., 2005). Conforme a Tabela 24, os resultados do 

t-values foram todos satisfatórios. Todas as relações foram significantes a 0,001. No 

que concerne ao coeficiente de explicação (R²), verifica-se que todos tiveram valores 

positivos.  

Quanto aos construtos de primeira ordem “Fatores Facilitadores do método 

do caso” que formaram quatro fatores construtos de segunda ordem, constatou-se 

que todos apresentaram coeficientes padronizados acima de 0,8. Os coeficientes de 

explicação (R2) foram todos acima de 50%. 

Sobre o construto de primeira ordem “Qualidade do Ambiente Virtual 

Multimídia” que formou cinco fatores construtos de segunda ordem, também ficaram 
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evidenciados coeficientes padronizados acima de 0,8. Os coeficientes de explicação 

(R2) também obtiveram valores acima de 50%. 

Em relação aos construtos de primeira ordem que formaram os fatores 

facilitadores, percebe-se coeficiente padronizado acima de 0,5, sendo que o valor da 

dimensão foi com uma carga de 0,514 para um coeficiente de explicação (R2) de 

0,265, ou seja, 26,5% da variância é explicada por sua variável independente 

(Qualidade do Ambiente Virtual Multimídia). Esse cenário indica favorecimento para 

confirmar H11. Confirma-se esse cenário em Gill (2011) em que, a riqueza da 

apresentação, a variedade de mídias e as formas de interação no uso de casos 

adaptados a contextos tecnológicos podem influenciar em melhores resultados da 

sua aplicação. 

É interessante considerar que a aplicação dos casos se deu sob três 

formatos, em específico, tradicional, virtual e multimídia. Acredita-se que o formato 

do caso pode ser diferentemente percebido quanto aos fatores facilitadores. Com 

isso, tem-se a seguinte hipótese (H12): existe relação de influência entre o formato 

do caso com os fatores facilitadores do método do caso para o ensino.  

Apresenta-se a Tabela 25 com as médias dos fatores facilitadores e 

desempenho sobre os formatos tradicional, virtual e multimídia. 

 
Tabela 25 – Médias dos Fatores Facilitadores e Desempenho sobre os formatos do 
caso 
Form. F1- Anal. Inf. 

Res. Probl. 
F2 – Realis. 
Organiz. 

F3 – Posição de 
Gestor 

F4 – Gerir  
Equipes 

Desemp. 

Trad. 5,28 5,32 5,06 5,11 5,26 

Virt. 4,87 5,08 5,09 5,08 4,91 

Mult. 4,98 5,17 5,25 4,97 4,88 
Fonte: Do autor. 
 

É possível identificar, pela Tabela 25, que o formato tradicional possui maior 

média sobre os Fatores 1, 2 e 4, enquanto que o formato multimídia possui maior 

média sobre o Fator 3. Fica evidenciado que os formatos dos casos são percebidos 

diferentemente quando analisados sobre as vantagens que o método propicia ao 

aluno. Outro ponto a se destacar é que o desempenho foi melhor a partir do formato 

tradicional e que, no formato multimídia, houve pior desempenho.  

Acredita-se que essa realidade ocorreu pelo fato de os alunos estarem em 

uma plataforma nova e que, até aquele momento, ainda não havia sido utilizada. 

Segundo Ally (2004), um aluno, quando imerso em um novo ambiente, pode se 
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sentir acuado pelo fato de ainda não ter criado empatia suficiente para que a 

plataforma se torne amigável e faça dela uma ferramenta a mais para seus estudos.  

Os formatos virtual e multimídia ocorreram em regime semipresencial, quando 

os alunos estão devidamente matriculados em cursos com a maioria da sua carga 

horária na modalidade presencial. O aluno, quando atua a distância, precisa ter 

planejamento sobre suas ações e atividades no ciberespaço (LEVY, 1999). Isso 

requer uma postura mais autônoma e de maior controle sobre prazos e atividades a 

serem desenvolvidas. 

Para verificar a hipótese H12, foi realizado o teste de normalidade. No 

entanto, os valores indicaram valor maior que 0,5, não representando normalidade. 

Dessa forma, não foi possível aplicar a ANOVA. Nesse sentido, sugere-se o teste de 

Kruskal-Wallis (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012). 

 
Tabela 26 – Teste de Kruskal-Wallis dos formatos para testar desempenho, fator 1, 
fator 2, fator 3 e fator 4  
Variáveis Desempenho F1 – Anal. Inf. 

Res. Probl. 
F2 -  Real. 
Organiz. 

F3 – Posição 
de Gestor 

F4 – Gerir 
Equipes 

V1 V2 Dif.  
(1-2) 

p Dif.  
(1-2) 

p Dif.  
(1-2) 

p Dif.  
(1-2) 

p Dif. (1-
2) 

p 

Trad Mult +64,2 0,00* +49,2 0,00* +30,0 0,09 -47,1 0,02** +18,0 0,31 

Trad Virt +56,7 0,00* +77,1 0,00* +50,6 0,00* +2,1 0,90 +1,6 0,92 

Virt Mult -7,5 0,69 +27,9 0,10 +20,6 0,27 +24,8 0,02** -16,4 0,38 

* a diferença é significativa ao nível de 1% 
** a diferença é significativa ao nível de 5% 
Fonte: Do autor. 
 

O desempenho obteve um valor-p<0,05, o que demonstra diferença entre a 

ação dos alunos sobre uma metodologia tradicional para outra em que agem em 

uma plataforma educacional tecnológica. Pode-se comentar, pelos valores positivos 

da diferença tradicional com o virtual e multimídia, que os alunos obtiveram melhor 

desempenho quando atuaram em modalidade presencial, com casos no formato 

tradicional. 

Independentemente das mídias a serem utilizadas em um ambiente virtual, 

não se encontram diferenças significativas entre o caso no formato virtual e 

multimídia. Essa realidade aponta que alunos não estão habituados ao uso de 

tecnologias educacionais, uso de casos em formatos virtual e multimídia, bem como 

com atuação do ensino em modalidade semipresencial. 

A análise de informações para resolução de problemas (Fator 01) recebeu 

diferenças com valor-p<0,05 da percepção dos alunos na diferença de uma 

metodologia tradicional para outra em plataforma educacional tecnológica. 
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Independentemente das mídias a serem utilizadas em um ambiente virtual, não se 

encontram diferenças significativas para o Fator 1. 

Quanto ao Fator 02, que retrata do Realismo Organizacional, foi identificada 

diferença com valor-p<0,05 da percepção dos alunos sobre uma metodologia 

tradicional para outra em plataforma educacional tecnológica. Independentemente 

dos casos nos formatos virtual e multimídia, não se encontram diferenças 

significativas para percepção dos alunos no que tange à aproximação da realidade 

organizacional. Novamente, o caso no formato tradicional obteve melhores 

resultados e mais significativos. 

Na posição do gestor (Fator 3) no ambiente multimídia, perceberam-se 

diferenças em relação ao método nos formatos tradicional e virtual. Acredita-se que 

essa situação ocorreu por ser preciso que um gestor busque as informações de seus 

negócios e muitas delas estavam disponíveis na internet. A diferença entre os 

métodos foi que no tradicional os alunos recebiam o texto completo, assim como a 

disponibilização no ambiente virtual. Pelo formato multimídia, era necessário que o 

aluno tivesse motivação para clicar, ter acesso ao conteúdo particionado em mídias 

para, então, formar o cenário em sua mente.  

No ambiente tradicional, a comunicação em grupo se dá de forma síncrona 

(em tempo real) e a resolução ocorre na hora. No momento do virtual e multimídia, a 

comunicação é assíncrona (em tempos distintos), o que, às vezes, leva tempo para 

se ter uma resposta, bem como acompanhar certas discussões exige maior 

participação dos alunos. Apesar de haver diferenças na comunicação entre o 

método do caso em formato tradicional e o método em formato virtual ou multimídia, 

não foram encontradas diferenças significativas sobre o fator 4 (Gerir equipes). 

O comentário de um aluno no verso do questionário sobre a aplicação do 

método ratifica a observação do pesquisado sobre os achados das diferenças entre 

tradicional, virtual e multimídia: “a dinâmica e os casos são importantes e relevantes 

para nossos estudos. Os casos, os vídeos são bem legais. Sugiro que seja dado 

mais tempo dentro de sala para realizarmos essas atividades”. Pela observação, foi 

possível perceber que houve um gap entre a aplicação, a distância e a prática dentro 

de sala com as disciplinas, pois era como se houvesse um corte na continuidade das 

atividades dos alunos sobre o que o professor da disciplina vinha desenvolvendo. 

Essa impressão não ocorreu em uma disciplina na qual o pesquisador era o próprio 

professor da aplicação do caso. 
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Outro momento interessante se deu pela fala de duas alunas (1 e 2) em que: 

“acho que os vídeos e as falas poderiam baixar mais rápido” e “concordo”. Apesar 

de a sugestão ser sobre a velocidade de download, isso possui mais influência em 

termos de conexão do usuário com a internet do que sobre o tamanho dos vídeos. 

Essas situações não ficam desconexas na mente dos alunos, ou seja, se a internet 

está com problemas, a falha recai sobre a percepção dela no ambiente virtual. 

A partir dos indicadores dos valores-p, percebe-se que H13 foi parcialmente 

confirmada, principalmente em se tratando de desempenho, de fatores Análise na 

Resolução de Problemas, Realismo Organizacional e Posição do Gestor. Não 

ocorreu diferença entre todos os formatos, principalmente, menores diferenças entre 

formato virtual com formato multimídia.  

Além disso, o formato que demonstrou maior diferença foi o tradicional em 

relação aos outros dois. Talvez porque os alunos estejam em cursos presenciais, em 

que apenas algumas iniciativas ocorrem em formato semipresencial. 

Ao final desta análise, são retomadas as hipóteses informando a síntese dos 

resultados encontrados. 

 
Quadro 21 – Síntese dos resultados das hipóteses. 

Hipóteses Síntese dos Resultados 

H1a Existe relação de dependência 
entre os estilos Assimilador e 
Convergente do Modelo KOLB com o 
estilo Leitura/Escrita do Modelo VARK. 

Foram encontrados todos os estilos de aprendizagem de 
ambos os modelos KOLB e VARK. O teste qui-quadrado 
não demonstrou valor-p de significância entre os estilos de 
aprendizagem. Isso porque um aluno pode possuir 
características de outros estilos de aprendizagem e podem 
ser alteradas ao longo do tempo. 

H1b: Existe relação de dependência 
entre os estilos Acomodador e 
Convergente do Modelo KOLB com o 
estilo Visual do Modelo VARK. 

H1c: Existe relação de dependência 
entre os estilos Acomodador e 
Divergente do Modelo KOLB com o 
estilo Sinestésico do Modelo VARK. 

H1d: Existe relação de dependência 
entre o estilo Divergente do Modelo 
KOLB com o estilo Auditivo do Modelo 
VARK . 
 

H2: Existe relação de dependência 
entre o estilo de aprendizagem e a 
variável demográfica/tipo de instituição 

A análise de correspondência múltipla demonstrou que 
todas as instituições possuem alunos de todos os estilos 
de aprendizagem. 

H3a Os estilos de aprendizagem do 
Modelo KOLB influenciam 
positivamente a preferência dos 
alunos no ambiente virtual. 

Foi percebido que os estilos de aprendizagem atingem 
diferentemente a percepção das dimensões da qualidade 
do ambiente dos casos nos formatos virtual e multimídia. O 
destaque são para as dimensões Qualidade da Informação 
que recebe influência dos Estilos de KOLB e Benefícios 
percebidos que recebe influência dos Estilos de VARK. 
Parcialmente Confirmada 

H3b Os estilos de aprendizagem do 
Modelo VARK influenciam 
positivamente a preferência dos 
alunos no ambiente virtual. 
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H4a Os estilos de aprendizagem do 
Modelo KOLB influenciam 
positivamente o acesso dos alunos no 
ambiente virtual. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

estilos de aprendizagem e o número de acessos ao AV. H4b Os estilos de aprendizagem do 
Modelo VARK influenciam 
positivamente o acesso dos alunos no 
ambiente virtual. 

H5a Os estilos de aprendizagem do 
Modelo KOLB influenciam 
positivamente o desempenho dos 
alunos no ambiente virtual 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os 
estilos de aprendizagem e o desempenho dos alunos no 
ambiente com os casos no formato virtual e multimídia. 

H5b Os estilos de aprendizagem do 
Modelo VARK influenciam 
positivamente o desempenho dos 
alunos no ambiente virtual. 

H6: O conteúdo do caso influencia 
positivamente os fatores facilitadores 
do método do caso para o ensino. 

Foi possível perceber que o conteúdo do caso influencia 
diferentes fatores. O caso no formato tradicional recebeu 
maior influência do conteúdo nos fatores Realismo 
Organizacional, Posição de Gestor e Gerir Equipes. O caso 
multimídia recebe influência do conteúdo no fator Realismo 
Organizacional. 

H7: A fase curricular do aluno 
influencia positivamente os fatores 
facilitadores do método do caso para o 
ensino 

As últimas fases tenderam a perceber pior os fatores 
facilitadores do método do caso. A regressão demonstrou 
influência da fase principalmente no fator gerir equipes. 

H8: A frequência de aplicação do 
método do caso influencia 
positivamente os fatores facilitadores 

A frequência de aplicação influencia diferentemente os 
fatores facilitadores nos casos em formato s tradicional, 
virtual e multimídia. 

H9: A disciplina influencia 
positivamente os fatores facilitadores 
do método do caso para o ensino  

A disciplina influencia diferentemente os fatores 
facilitadores nos casos em formatos tradicional, virtual e 
multimídia. 

H10a Existe relação de influência entre 
os estilo de aprendizagem do Modelo 
KOLB com os fatores facilitadores do 
método do caso 

Os estilos de aprendizagem KOLB e VARK influenciam 
diferentemente os fatores facilitadores nos casos em 
formatos tradicional, virtual e multimídia. 

H10b Existe relação de influência entre 
os estilo de aprendizagem do Modelo 
VARK com os fatores facilitadores do 
método do caso 

H11: A avaliação do ambiente virtual 
influencia positivamente os fatores 
facilitadores do método do caso para o 
ensino 

A MEE demonstrou significância tanto do caso em 
ambiente virtual como do multimídia nos fatores 
facilitadores do método do caso. 

H12 Existe relação de influência entre 
o formato do caso com os fatores 
facilitadores do método do caso para o 
ensino. 

Verificaram-se principais diferenças entre os casos no 
formato tradicional em comparação aos casos no formato 
virtual e multimídia.  

Fonte: Do autor. 
 
 
 

É possível perceber, pelo Quadro 21, que as hipóteses que envolveram 

apenas o construto dos dois modelos de estilos de aprendizagem não foram 

confirmadas. Além disso, em nenhum momento, foi identificada influência dos 

modelos de estilos de aprendizagem sobre o ambiente virtual. No entanto, quando 
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os estilos são confrontados com os fatores facilitadores do método do caso, 

percebe-se parcial influência. 

As hipóteses que compõem as ponderações que envolvem o método do caso 

influenciam parcialmente os fatores facilitadores do método. Quando se envolve a 

relação entre as dimensões da qualidade do ambiente virtual sobre os fatores 

facilitadores do método, percebe-se relação de influência em ambos os casos: virtual 

e multimídia. Em uma comparação entre formatos tradicional, virtual e multimídia 

percebe-se diferença sobre os fatores facilitadores.   

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sequência, são comentadas as principais conclusões deste estudo, as 

limitações da pesquisa e sugestões para próximos estudos. 

5.1 CONCLUSÕES 

A presente tese buscou colaborar com pesquisas na área de metodologias de 

ensino de administração, em especial, o método do caso para o ensino. Essa 

metodologia demonstrou ser importante do ponto de vista teórico e prático, a partir 

de aplicações de casos nos formatos tradicional, virtual e multimídia em cursos de 

administração. 

Concomitante ao caso, foram incluídas variáveis como fatores facilitadores do 

método do caso, os estilos de aprendizagem e o ambiente virtual. 

Embora o uso de instrumentos utilizados para composição do modelo 

apresentado neste estudo tenha sido validado e proposto por outros pesquisadores, 

a associação entre os construtos somente ocorreu a partir desta tese. Dessa forma, 

a conexão entre o método do caso, estilos de aprendizagem e ambiente virtual em 

um único modelo contribui para a análise dos fatores facilitadores da aplicação do 

método do caso. 

Outro momento de contribuição desta tese é a confecção de materiais 

didáticos em formatos multimídia, que poderão ser disponibilizados em salas e 

utilizados por outros estudiosos em outros contextos que venham a ser 

interessantes para próximos estudos, bem como o fato de contribuir para o 

aprendizado acadêmico por meio de uma nova experiência até então não vivenciada 

pelos participantes. 

A tese vem incentivar o uso de tecnologias educacionais, bem como o 

estímulo ao uso de casos em formatos além do tradicional. Dessa forma, acredita-se 

que o objetivo geral foi atendido em “Analisar o uso do método do caso nos formatos 

tradicional, virtual e multimídia sob a influência dos estilos de aprendizagem e das 

dimensões da qualidade em ambientes virtuais.”. 

Para o atendimento do objetivo específico “a”: identificar os estilos de 

aprendizagem dos alunos de graduação em administração, foi realizada uma análise 
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bivariada a partir de uma tabela de Burt. Além disso, foi utilizado o teste qui-

quadrado para identificar a relação entre dois estilos. Porém, não foram encontradas 

significâncias entre os dois modelos de estilo adotados no trabalho, em específico, o 

modelo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984) e o modelo VARK de Fleming 

e Mills (1992). Isso não inviabiliza o uso desses estilos que se demonstraram em 

alguns momentos influenciadores na percepção dos alunos sobre outros atributos 

relacionados ao método do caso.  

Além disso, foi realizada uma análise de correspondência múltipla para 

identificar diferenças de estilos entre os grupos utilizados. No entanto, percebeu-se 

que, em todas as IES, houve ocorrência de todos os estilos. Isso identifica que o 

professor deve estar preparado para atuar com metodologias que possam 

prevalecer a preferência de alguns alunos, assim como existe o desafio de incentivar 

outros a aprender de maneiras diferentes, criando, assim, novas habilidades. 

Os estilos de aprendizagem dos modelos adotados são importantes para a 

metodologia proposta e formato. O método do caso, por se tratar de uma 

metodologia ativa, permite a aprendizagem experiencial, o que coaduna com a 

modelo KOLB. Da mesma forma, o caso em formatos tradicional, virtual e multimídia 

apresenta o conteúdo nas seguintes formas: textual, áudio, vídeos, hiperlinks entre 

outros. Essas formas coadunam com as características do modelo VARK. 

Foi possível perceber que dentro de uma sala de aula são encontrados 

alunos com diferentes perfis. Essa realidade fez o pesquisador refletir que um aluno 

pode ter maior ou menor dificuldade em função do seu estilo de aprendizagem 

combinar com determinada prática dentro de sala de aula. 

Com a realização desse estudo, percebeu-se a importância para a vida 

acadêmica do pesquisador em demonstrar ao aluno seu estilo de aprendizagem e 

reforçar a ideia de que pode desenvolver novas competências a partir de diferentes 

metodologias de ensino.  

Quanto ao objetivo específico “b”: verificar a influência dos estilos de 

aprendizagem nas dimensões da qualidade em ambiente virtual percebidas pelos 

alunos de graduação em administração, foi adotada, principalmente, a técnica de 

regressão, mas não foram alcançadas diferenças significativas com o valor-p da 

análise de variância (ANOVA). O modelo KOLB demonstrou relação de influência 

com apenas uma dimensão da qualidade (informação), enquanto que o modelo 
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VARK apresentou relação de influência apenas com a dimensão (benefícios 

percebidos). 

Assim como os estilos de aprendizagem existem no ensino tradicional em 

modalidade presencial, esses mesmos alunos também podem atuar em ambiente 

virtual. Para tanto, é preciso considerar que por mais que existam canais de 

comunicação entre professor e aluno a forma de presenciar a realidade é diferente. 

O uso de ambiente virtual é importante para que o aluno adquira, mesmo que de 

forma tácita, aprendizado e competências no uso de tecnologias. Além disso, o 

ambiente virtual contribui para uma aprendizagem autodirecionada, inerente ao que 

se espera de um aluno adulto. O aluno adulto possui consciência sobre seus atos e 

suas responsabilidades, bem como é gestor de suas próprias ações de estudo. 

Assim, a inserção do ensino on-line pode contribuir para que alunos aprendam de 

formas diferentes e com isso desenvolvam outros estilos de aprendizagem. 

Foi possível perceber que o ensino ainda precisa evoluir de forma a inserir 

mais ferramentas tecnológicas dentro de sala de aula. Dessa forma, os alunos 

estarão capacitados para o uso de tecnologias em outros ambientes além do 

acadêmico, sejam estes profissionais ou sociais. 

A partir da AFE e AFC, foi possível perceber o agrupamento das questões 

dos fatores facilitadores do método do caso em quatro dimensões. Essas dimensões 

retratam, principalmente, as vantagens do uso do método em: uso de informações 

para resolução de problemas, aproximação com a realidade organizacional, a 

colaboração entre os agentes envolvidos e fazer o aluno assumir papel de gestor 

sobre determinada organização. 

Identificou-se que, sob o uso da metodologia de casos nos formatos 

tradicional, virtual e multimídia, os alunos possuem percepções diferentes em se 

tratando das quatro dimensões que agrupam os fatores facilitadores do método do 

caso. As quatro dimensões foram suportadas para atendimento ao objetivo 

específico “c”: verificar a influência das ponderações conteúdo do caso, frequência 

de aplicação, fase curricular e disciplinas escolhidas, nos fatores facilitadores da 

aplicação do método do caso percebidos pelos alunos de graduação em 

administração.   

Verificou-se que conteúdo do caso, a disciplina e turma também influenciam 

parcialmente a percepção dos alunos sobre os fatores facilitadores do método do 

caso. Essa realidade foi importante para o trabalho já que se percebem diferentes 
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benefícios em diferentes formatos de caso, o que leva a sugerir que o professor 

adote em sua prática casos nos formatos tradicional, virtual e multimídia. 

O fator de destaque pelo uso do método do caso que recebeu maior 

ocorrência de influências significativa foi o “realismo organizacional”. Percebe-se, 

então, que o método do caso, além de permitir vantagens como analisar 

informações para identificação de problemas, assumir posição de gestor e gerir 

equipes e aproximar a realidade profissional, é uma das vantagens mais bem 

percebidas pelos alunos. O uso do método do caso demonstra sua utilidade para o 

curso de Administração. 

Ao utilizar o método do caso, é preciso pensar no conteúdo do caso e sua 

aplicabilidade para a disciplina escolhida. Foi possível perceber que, em alguns 

momentos, mesmo contendo assuntos de cunho mercadológico nas ementas das 

disciplinas envolvidas no estudo, umas fluíram melhor que outras. A exemplo disso, 

tem-se a disciplina de Administração Mercadológica I em que os alunos 

vislumbraram relação quando o professor comentou que era o mesmo conteúdo do 

texto que tinha disponibilizado em aulas anteriores. Além disso, também se 

percebeu a importância do professor envolvido na disciplina em amarrar os 

conteúdos com os existentes. Como o caso ocorreu em momentos agendados com 

os seis professores de três IES estudadas, houve momentos em que estes não 

cobraram dos alunos participação ativa. 

Vale também comentar que alunos de fases finais não obtiveram o mesmo 

comprometimento que alunos de fases anteriores. Mesmo o método trazendo 

vantagens para alunos adultos, percebe-se que estes priorizam mais questões de 

entrega de trabalhos e nota do que propriamente a aquisição do conhecimento. 

Alunos de fases iniciais demonstraram maiores dificuldades para resolução 

do caso. Essa realidade demonstra a importância da frequência da metodologia, 

pois, à medida que as aplicações foram ocorrendo, os alunos de fases finais já 

tinham ciência do que era o método do caso, ao contrário dos alunos em fases 

iniciais.  

Quanto ao objetivo específico “d”: verificar a influência das dimensões da 

qualidade do ambiente virtual nos fatores facilitadores da aplicação do método do 

caso percebidos pelos alunos de graduação em administração, percebeu-se, pela 

técnica de modelagem, que existe sim uma influência do ambiente virtual para uso 

dos casos nos formatos virtual e multimídia. O que faz acreditar que é preciso 
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analisar a escolha do ambiente virtual e posteriormente avaliar os resultados de seu 

uso, seja para melhoramentos da prática ou método escolhido, seja para adequação 

do ambiente de forma a estimular a participação dos alunos sobre a atividade 

dirigida pelo professor. 

Assim como é importante a frequência na utilização do método do caso, 

percebeu-se a importância em criar empatia com ambientes virtual e utilizá-los com 

maior frequência junto aos alunos. A não familiaridade com o ambiente virtual pode 

prejudicar o desenvolvimento de uma prática pedagógica e, consequentemente, 

resultados da aprendizagem. O ensino on-line deve ser explorado de forma a 

incentivar alunos a atuarem com e sem a presença do professor. A aula a distância 

pode estimular os alunos a aprenderem de outra forma, inseridos no ciberespaço em 

uma linguagem não linear. 

O objetivo específico “e” de comparar os fatores facilitadores do método do 

caso percebidos pelos alunos de graduação em administração nos formatos 

tradicional, virtual e multimídia, foi atendido pela técnica de Kruskal-Wallis. 

Perceberam-se, sim, diferenças entre os métodos tradicional, virtual e multimídia 

sobre o ponto de vista das 04 dimensões dos fatores facilitadores. Isso indica que 

determinada dimensão pode ser prevalecida pelo formato do caso adotado pelo 

professor.  

Foi possível perceber que os alunos ainda não estão acostumados com casos 

virtuais e multimídia. Isso não implica que não devem ser explorados. Ao passo que 

mais professores estimulem práticas com o suporte de tecnologias e adaptem 

metodologias tradicionais presenciais para o ambiente virtual, mais familiarizados os 

alunos estarão com ferramentas tecnológicas para uso no seu campo profissional, 

além de estimular novas experiências e autonomia do alunos nos seus processos de 

aprendizagem. 

Durante a aplicação do método do caso, foram utilizadas algumas variáveis 

de controle, como uso dos mesmos casos, disciplinas que tinham algum conteúdo 

de cunho mercadológico, uso do mesmo ambiente e randomização da ordem de 

aplicação dos conteúdos e formatos dos casos. No entanto, algumas limitações 

fizeram parte do estudo. 
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5.2 LIMITAÇÕES 

Para execução dos casos virtuais e multimídia, foi utilizado um ambiente 

virtual de acesso livre, Moodle, que, apesar de bem comentado e utilizado por 

diversas instituições, para vários alunos, foi o primeiro contato com o ambiente 

virtual. Mesmo com a realização de um manual, ainda houve situações em que os 

alunos tiveram dificuldades para acesso ao ambiente, o que resultou em maior 

espaço de tempo para aplicação e continuidade do método. No início do pesquisa de 

campo, ocorreu uma falha com o servidor em que estava hospedado o ambiente 

virtual, o que ocasionou certo atraso na aplicação dos outros casos e pode ter 

interferido na percepção de alguns alunos sobre a qualidade do ambiente virtual. 

O tamanho das turmas é outra limitação na execução desta pesquisa. Não 

houve padronização de número de alunos por turma, pois, em algumas instituições a 

realidade era completamente diferente de outra. As aplicações do caso foram 

realizadas com todos os alunos presentes em sala, pois, não poderia prejudicar o 

desenvolvimento da disciplina do professor que cedeu espaço para esta pesquisa. 

Ainda, nos dias da aplicação do caso, havia alunos que estavam presentes em 

alguns momentos e em outros não.  

O fato do pesquisador não ser o professor da disciplina levou a certo 

distanciamento e descomprometimento dos alunos. Como ocorreram encontros ao 

longo do semestre em datas espaçadas e o professor da disciplina tinha outros 

conteúdos a serem trabalhados para cumprir com as ementas das disciplinas, as 

aplicações do caso não deram uma continuidade das aulas anteriores. Essa 

situação pode ter implicado a percepção dos alunos como algo paralelo à disciplina 

e não exatamente como complementar a ela. 

As disciplinas envolvidas e a ação do professor junto aos alunos também foi 

fator que influenciou na participação ativa dos alunos, uma vez que, em algumas 

ocasiões, os pesos para essa atividade eram mínimos e que, pelo sistema 

acadêmico de algumas IES, determinados alunos já estavam com notas suficientes 

para o semestre. 

Outra limitação a destacar foi que em turmas mais avançadas, principalmente 

as de última fase, a preocupação e prioridade dos alunos estava mais voltada aos 

seus trabalhos de conclusão de curso, do que propriamente para cumprimento dos 

requisitos das disciplinas daquela fase.  



166 
 

Como não foram encontrados casos multimídia disponíveis e publicados, foi 

necessário adaptação de conteúdo e formato para confecção dos casos multimídias, 

o que demanda tempo e número de casos a serem utilizados. Nesse estudo, foram 

utilizados três casos publicados na Revista de Administração Contemporânea da 

Associação Nacional do Programas de Pós-Graduação em Administração. Essa 

adaptação pode interferir no sentido denotativo ou conotativo na percepção dos 

alunos sobre as informações contidas nas mídias dos casos. 

A partir das limitações, também foi possível recomendar novas pesquisas 

para estudiosos que desejam se aprofundar sobre os construtos envolvidos nessa 

tese. 

5.3 SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS ESTUDOS 

Os resultados encontrados neste estudo podem apresentar distintos 

resultados em diferentes contextos do uso do método do caso em disciplinas de 

cunho financeiro, gestão de pessoas, produção e logística. Sugere-se a aplicação 

com outras disciplinas, já que existe uma carência de casos em determinadas áreas 

do conhecimento, bem como abre uma possibilidade a mais para explorar a 

aprendizagem por metodologias ativas, a exemplo do método do caso.  

Para próximos estudos, seria interessante a comparação da aplicação do 

método com estilos de aprendizagem homogêneos e heterogêneos, a fim de 

identificar mudanças sobre a percepção das quatro dimensões dos fatores 

facilitadores. Sugere-se, ainda, o uso de outros modelos de estilo de aprendizagem 

sobre fatores facilitadores do método do caso nos formatos presencial, virtual e 

multimídia a fim de identificar novas e possíveis relações. 

No que diz respeito ao formato dos casos, o tradicional foi aplicado em 

modalidade presencial, enquanto que os formatos virtual e multimídia foram 

utilizados em modalidade semipresencial. Assim, sugere-se novos estudos 

comparando o uso dos formatos virtual e multimídia nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância.  

Sobre a questão da modalidade de ensino, também é possível realizar uma 

comparação sobre o uso de outras metodologias de aprendizagem ativas, 
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importantes para o curso de administração, por exemplo: aprendizagem baseada em 

problemas, simulações, jogos de empresa. 

Sugere-se o uso de outras técnicas, como análise de conteúdo ou do discurso 

para partes qualitativas, que envolvem a aplicação do método com as falas dos 

alunos em formatos tradicional ou virtual. Vale, ainda, a sugestão da aplicação do 

método do caso sob suporte de outros ambientes virtuais, a fim de comparar se 

existe diferença significativa quanto à estrutura e à qualidade dos mesmos. 

Também parece pertinente estudo que identifique as experiências já 

vivenciadas pelos alunos, seja em termos de métodos pedagógicos, seja em função 

de recursos tecnológicos presentes em seu cotidiano, seja por experiência 

profissional já adquirida. Ainda, recomenda-se um estudo longitudinal a fim de 

identificar o impacto do uso dessas tecnologias e do método do caso na vida 

profissional do aluno sobre as competências geradas que contribuíram após a sua 

formação. Assim, seria possível identificar benefícios a curto, médio e longo prazos 

que o método do caso contribui para as competências geradas na formação do 

administrador. 

Contudo, a realização desse estudo foi uma experiência recompensadora por 

promover melhorias no ensino e aprendizado dos alunos, levando aos professores 

envolvidos na aplicação do método do caso uma prática docente sobre o uso de 

recursos multimídia, a fim de estimular as tecnologias de informação e comunicação. 

Destaca-se o uso de casos multimídia, que já são adotados em outros países, 

mas se encontra incipiente ainda no Brasil, bem como a análise dos resultados 

advindos da prática sobre o uso de mídias e metodologias ativas. Esse estudo serve 

como estímulo para que seja pensada academicamente uma forma de publicar 

casos não apenas em mídia texto, mas também com outras mídias, inclusive com as 

notas de ensino. 

Acredita-se que de alguma forma o uso do método do caso contribuiu para a 

vida profissional dos alunos que estiveram presentes, seja pelo uso de tecnologias 

de informação e comunicação ou pelas dimensões que envolvem os fatores 

facilitadores do método do caso.  

Esse estudo permitiu demonstrar que, independentemente do tamanho da 

instituição, não é necessário desenvolver novos sistemas computacionais para 

explorar metodologias ativas. Com criatividade e dedicação do professor, é possível 
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propiciar aos alunos novas experiências e acesso a tecnologias da informação e 

comunicação. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DO FOCUS GROUP 

01 – Quais as suas percepções sobre as aulas? São dinâmicas, teóricas, práticas? 
02 – Vocês gostam de tecnologias? Costumam usar internet? Quais motivos para 
uso da internet? 
03 – Quanto tempo vocês costumam ficar na internet? Possuem dificuldades quando 
aparecem novas tecnologias, ou consideram desafiador? 
04 – Os professores são experientes? Quanto ao uso de tecnologias pelos 
professores? 
05 – Vocês conseguem prover a prática dentro de sala de aula? O que o mercado 
exige de vocês e que fica clara a contribuição do seu curso? 
07 – Que experiências que vocês já vivenciaram na graduação e que levaram ao 
aprendizado? Qual a sua percepção dessa experiência? Além do aprendizado você 
sabe identificar mais algum resultado sobre a experiência realizada? 
08 – O que acham da experiência dos casos utilizados? 
09 – Quais as suas percepções sobre a experiência? Foi dinâmica, teórica, prática? 
Em quais momentos? 
10 – Vocês gostaram da tecnologia? Onde realizaram as atividades no virtual? 
Quais principais dificuldades encontradas no Ambiente? 
11 – Você se sentiu a vontade no uso do ambiente virtual? 
12 – Quanto tempo vocês costumaram ficar na internet desenvolvendo a atividade? 
Houve alguma dificuldade quando a tecnologias? E quanto ao conteúdo do caso? E 
quanto ao problema do caso? O que foi desafiador? 
13 – O que vocês acham que está faltando no caso? No formato? E na estrutura do 
ambiente virtual? 
14 – Qual ligação do caso para sua vida profissional? E da tecnologia, é possível 
tirar algum benefício? O que o mercado exige de vocês e que fica clara a 
contribuição do seu curso? 
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APÊNDICE D – TABELA ANÁLISE DESCRITIVA DOS FATORES 
FACILITADORES 

 

Fatores Média 
Desv. 
Padrão 

Variação Assimetria Kurtosis 

FF1 5,11 1,287 1,657 -,675 ,493 

FF2 5,16 1,306 1,705 -,692 ,164 

FF3 5,32 1,225 1,501 -,836 ,768 

FF4 5,08 1,373 1,886 -,662 ,151 

FF5 5,24 1,316 1,733 -,775 ,385 

FF6 5,35 1,272 1,617 -,636 -,029 

FF7 5,43 1,288 1,660 -,719 ,210 

FF8 5,32 1,252 1,567 -,618 ,036 

FF9 5,00 1,385 1,919 -,580 -,030 

FF10 5,20 1,253 1,569 -,763 ,544 

FF11 5,23 1,256 1,578 -,640 ,231 

FF12 5,26 1,235 1,524 -,659 ,340 

FF13 5,08 1,231 1,516 -,654 ,204 

FF14 5,11 1,309 1,714 -,675 ,419 

FF15 5,15 1,316 1,733 -,673 ,187 

FF16 5,06 1,324 1,754 -,553 -,062 

FF17 4,93 1,420 2,017 -,577 -,060 

FF18 5,25 1,331 1,773 -,727 ,238 

FF19 5,22 1,324 1,753 -,717 ,186 

FF20 5,24 1,285 1,650 -,506 -,102 

FF21 5,22 1,369 1,874 -,706 ,295 

FF22 5,07 1,341 1,797 -,512 -,130 

FF23 5,17 1,311 1,718 -,675 ,264 

FF24 5,15 1,277 1,631 -,566 -,052 

FF25 5,33 1,270 1,612 -,771 ,393 

FF26 5,23 1,353 1,832 -,754 ,383 

FF27 5,32 1,327 1,761 -,851 ,579 

FF28 5,25 1,331 1,773 -,592 -,030 

FF29 5,36 1,256 1,576 -,630 -,043 

FF30 5,40 1,400 1,960 -,859 ,434 

N válido (de lista): 627 
Valor Mínimo: 1 
Valor Máximo: 7 

Fonte: Do autor. 
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APÊNDICE E – TABELA MATRIZ DE CORRELAÇÃO DOS FATORES FACILITADORES 

  
FF 
01 

FF 
02 

FF 
03 

FF 
04 

FF 
05 

FF 
06 

FF 
07 

FF 
08 

FF 
09 

FF 
10 

FF 
11 

FF 
12 

FF 
13 

FF 
14 

FF 
15 

FF 
16 

FF 
17 

FF 
18 

FF 
19 

FF 
20 

FF 
21 

FF 
22 

FF 
23 

FF 
24 

FF 
25 

FF 
26 

FF 
27 

FF 
28 

FF 
29 

FF 
30 

FF 
01 

1,0                                                           

FF 
02 

,62 1,0                                                         

FF 
03 

,61 ,66 1,0                                                       

FF 
04 

,45 ,59 ,53 1,0                                                     

FF 
05 

,45 ,53 ,53 ,54 1,0                                                   

FF 
06 

,46 ,50 ,51 ,38 ,59 1,0                                                 

FF 
07 

,41 ,45 ,46 ,37 ,51 ,54 1,0                                               

FF 
08 

,45 ,50 ,53 ,46 ,48 ,58 ,57 1,0                                             

FF 
09 

,39 ,48 ,44 ,40 ,42 ,42 ,42 ,52 1,0                                           

FF 
10 

,42 ,51 ,51 ,46 ,46 ,52 ,46 ,57 ,59 1,0                                         

FF 
11 

,38 ,43 ,41 ,44 ,39 ,46 ,42 ,49 ,55 ,63 1,0                                       

FF 
12 

,44 ,43 ,44 ,44 ,42 ,43 ,45 ,51 ,46 ,60 ,64 1,0                                     

FF 
13 

,40 ,40 ,41 ,40 ,43 ,48 ,42 ,38 ,43 ,53 ,54 ,55 1,0                                   

FF 
14 

,36 ,40 ,40 ,39 ,34 ,29 ,29 ,33 ,39 ,47 ,47 ,53 ,48 1,0                                 

FF 
15 

,35 ,41 ,39 ,37 ,40 ,35 ,35 ,41 ,41 ,47 ,47 ,53 ,50 ,61 1,0                               

FF 
16 

,32 ,36 ,37 ,39 ,37 ,34 ,37 ,41 ,44 ,45 ,45 ,51 ,42 ,52 ,63 1,0                             
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FF 
17 

,28 ,34 ,36 ,36 ,32 ,32 ,28 ,35 ,41 ,42 ,42 ,46 ,38 ,49 ,56 ,63 1,0                           

FF 
18 

,30 ,34 ,36 ,33 ,37 ,32 ,43 ,33 ,36 ,38 ,41 ,47 ,38 ,42 ,46 ,52 ,53 1,0                         

FF 
19 

,39 ,43 ,43 ,37 ,44 ,38 ,46 ,47 ,43 ,48 ,45 ,56 ,43 ,46 ,51 ,52 ,52 ,69 1,0                       

FF 
20 

,31 ,40 ,35 ,36 ,38 ,37 ,43 ,41 ,41 ,44 ,46 ,49 ,44 ,44 ,48 ,47 ,46 ,60 ,69 1,0                     

FF 
21 

,32 ,37 ,35 ,34 ,36 ,35 ,45 ,39 ,38 ,46 ,38 ,46 ,38 ,37 ,42 ,45 ,42 ,58 ,65 ,67 1,0                   

FF 
22 

,35 ,39 ,31 ,36 ,36 ,35 ,44 ,40 ,38 ,47 ,41 ,45 ,41 ,35 ,43 ,44 ,43 ,48 ,52 ,58 ,63 1,0                 

FF 
23 

,34 ,38 ,33 ,34 ,33 ,42 ,35 ,41 ,35 ,42 ,43 ,43 ,40 ,36 ,41 ,37 ,40 ,34 ,37 ,42 ,45 ,58 1,0               

FF 
24 

,42 ,43 ,36 ,43 ,39 ,42 ,42 ,43 ,44 ,47 ,45 ,48 ,42 ,40 ,42 ,41 ,39 ,41 ,41 ,45 ,51 ,56 ,65 1,0             

FF 
25 

,38 ,38 ,41 ,38 ,43 ,46 ,45 ,46 ,35 ,51 ,46 ,50 ,41 ,41 ,41 ,41 ,39 ,37 ,43 ,46 ,47 ,56 ,60 ,64 1,0           

FF 
26 

,37 ,37 ,43 ,42 ,44 ,45 ,37 ,47 ,36 ,47 ,49 ,50 ,40 ,43 ,44 ,45 ,44 ,38 ,40 ,44 ,41 ,46 ,49 ,57 ,65 1,0         

FF 
27 

,38 ,39 ,38 ,35 ,40 ,48 ,42 ,43 ,31 ,42 ,48 ,48 ,44 ,41 ,42 ,40 ,39 ,38 ,41 ,44 ,41 ,45 ,51 ,52 ,62 ,65 1,0       

FF 
28 

,37 ,41 ,42 ,35 ,40 ,45 ,41 ,43 ,32 ,43 ,44 ,44 ,44 ,39 ,39 ,41 ,34 ,31 ,38 ,40 ,39 ,44 ,48 ,50 ,56 ,62 ,70 1,0     

FF 
29 

,37 ,43 ,44 ,36 ,39 ,44 ,39 ,43 ,33 ,45 ,44 ,46 ,41 ,39 ,43 ,41 ,38 ,35 ,43 ,41 ,46 ,43 ,42 ,50 ,56 ,57 ,62 ,71 1,0   

FF 
30 

,36 ,43 ,47 ,38 ,40 ,43 ,42 ,48 ,37 ,46 ,47 ,49 ,39 ,40 ,49 ,45 ,40 ,39 ,46 ,44 ,47 ,44 ,41 ,49 ,50 ,51 ,54 ,61 ,65 1,0 

Fonte: Do autor. 
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APÊNDICE F – TABELA TESTE DE KMO E BARTLETT 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,962 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Chi-quadrado aprox. 12193,792 

df 435 

Sig. ,000 

Fonte: Do autor. 
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APÊNDICE G – TABELA DAS MEDIDAS DE EQUAÇÃO DA AMOSTRA DOS FATORES FACILITADORES 

 
Matriz de componente rotacionadaa Comunalidades Medida de 

Equação da 
Amostra (MSA) 

Fatores Componente 

F1 F2 F3 F4 Inicial Extração 

FF2 
Proporciona maior aprofundamento do conteúdo em 
relação às outras metodologias de ensino 

,745    1,000 ,655 
,954 

FF3 Auxilia na aquisição/obtenção de informações ,739    1,000 ,648 ,957 

FF1 
Proporciona novos conhecimentos sobre operação de 
uma empresa 

,682    1,000 ,544 
,960 

FF5 Ajuda a integrar a aprendizagem em diversas áreas ,672    1,000 ,567 ,957 

FF6 
Aumenta a capacidade de identificar problemas 
gerenciais 

,657    1,000 ,595 
,954 

FF8 
Aumenta a compreensão para usar informações na 
resolução de problemas 

,641    1,000 ,580 
,961 

FF4 Ajuda a conservar as informações a longo prazo ,609    1,000 ,503 ,954 

FF7 
Favorece a análise de um problema sob diferentes 
pontos de vista na discussão do grupo 

,581    1,000 ,571 
,966 

FF10 
Aumenta a confiança na habilidade para resolver 
problemas práticos 

,544    1,000 ,591 
,969 

FF9 
Auxiliar a tomar decisões baseadas em informações 
incompletas 

,533    1,000 ,505 
,965 

FF28 Agrega realismo ao ensino  ,772   1,000 ,713 ,949 

FF27 Ajuda associar teoria à prática gerencial  ,754   1,000 ,698 ,967 

FF25 
Amplia a sua visão de Gestor sobre o funcionamento 
de uma empresa 

 ,707   1,000 ,679 
,968 

FF29 
Ajuda a conhecer atividades pertinentes à prática 
profissional 

 ,706   1,000 ,646 
,959 

FF26 Permite aprender algo sobre você como gerente  ,697   1,000 ,661 ,968 

FF23 
Proporciona experimentar um comportamento que 
conhecia e ainda não havia vivenciado 

 ,607   1,000 ,543 
,952 
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FF24 
Propicia a adoção de novos comportamentos 
administrativos 

 ,599   1,000 ,595 
,958 

FF30 Estimula a Criatividade  ,571   1,000 ,551 ,974 

FF14 
Aumenta a sua confiança na habilidade de trabalhar 
independentes 

  ,726  1,000 ,644 
,968 

FF15 
Aumenta a consciência sobre suas atitudes 
administrativas 

  ,711  1,000 ,669 
,958 

FF16 
Aumenta a sua consciência sobre as atitudes dos 
seus colegas 

  ,666  1,000 ,636 
,963 

FF17 Auxilia a lidar com insegurança   ,649  1,000 ,602 ,961 

FF12 
Aumenta a capacidade de implementar suas ideias e 
planos 

  ,541  1,000 ,607 
,975 

FF11 
Aumenta a competência para o planejamento das 
operações de negócios 

  ,516  1,000 ,565 
,966 

FF13     ,479  1,000 ,494 ,970 

FF21 Motiva o trabalho em grupo    ,758 1,000 ,739 ,959 

FF20 
Aumenta sua eficácia como participante na resolução 
de problemas em grupo 

   ,708 1,000 ,704 
,962 

FF18 
Aumenta a capacidade de comunicação com os seus 
colegas 

   ,694 1,000 ,678 
,958 

FF19 
Aumenta a habilidade de fornecer informações para 
os colegas 

   ,690 1,000 ,736 
,955 

FF22 Ajuda na resolução de conflitos    ,628 1,000 ,650 ,966 
                  Fonte: Do autor. 
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APÊNDICE H – TABELA DA VARIAÇÃO TOTAL EXPLICADA 

Variação total explicada 

Com. Valores próprios iniciais Somas de extração de 
carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 
carregamentos ao quadrado 

Total % de 
variação 

% 
cumulativa 

Total % de 
variação 

% cumulativa Total % de 
variação 

% 
cumulativa 

1 13,935 46,451 46,451 13,935 46,451 46,451 5,558 18,528 18,528 

2 1,805 6,017 52,467 1,805 6,017 52,467 5,176 17,253 35,781 

3 1,637 5,456 57,923 1,637 5,456 57,923 4,138 13,795 49,576 

4 1,191 3,970 61,893 1,191 3,970 61,893 3,695 12,317 61,893 

5 ,980 3,266 65,159       

6 ,890 2,967 68,126       

7 ,725 2,416 70,542       

8 ,702 2,341 72,883       

9 ,618 2,060 74,943       

10 ,575 1,917 76,861       

11 ,530 1,768 78,628       

12 ,487 1,623 80,251       

13 ,473 1,577 81,828       

14 ,449 1,497 83,325       

15 ,442 1,472 84,797       

16 ,412 1,374 86,172       

17 ,386 1,286 87,458       

18 ,362 1,207 88,665       

19 ,353 1,178 89,842       

20 ,333 1,111 90,954       

21 ,323 1,077 92,031       

22 ,320 1,068 93,099       

23 ,304 1,013 94,112       

24 ,302 1,007 95,119       

25 ,289 ,963 96,082       

26 ,270 ,899 96,981       

27 ,243 ,810 97,791       

28 ,231 ,770 98,560       

29 ,221 ,736 99,297       

30 ,211 ,703 100,000       

Método de extração: análise do componente principal. 
Fonte: Do autor. 
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APÊNDICE I – TABELA DESCRITIVA DA FREQUÊNCIA ABSOLUTA DOS 
FATORES FACILITADORES – ESCALA DE 07 PONTOS 

Fatores 
Pouco Médio Muito 

Impacto Médio 
1 2 3 4 5 6 7 

FF1 
8 17 39 105 203 170 82 5,11 

64(10,2%) 105(16,8%) 455(73%) 
 

FF2 
6 17 46 109 154 212 80 5,16 

69(11%) 109(17,5%) 446(71,5%) 
 

FF3 
5 13 32 84 179 220 91 5,32 

50(8%) 84(13,5%) 490(78,5%) 
 

FF4 
10 21 45 118 159 184 87 5,08 

76(12,2%) 118(18,9%) 430(68,9%) 
 

FF5 
6 19 41 84 176 198 99 5,24 

66(10,5%) 84(13,5%) 473(76%) 
 

FF6 
1 17 36 92 163 194 121 5,35 

54(8,6%) 92(14,7%) 478(76,7%) 
 

FF7 
4 10 39 81 163 184 143 5,43 

53(8,5%) 81(13%) 490(78,5%) 
 

FF8 
2 13 39 93 169 195 112 5,32 

54(8,6%) 93(15%) 476(76,4%) 
 

FF9 
10 21 56 118 164 173 82 5,00 

87(14%) 118(18%) 419(68%) 
 

FF10 
7 12 37 110 163 219 76 5,20 

56(9%) 110(17,6%) 458(73,4%) 
 

FF11 
5 10 43 102 173 198 93 5,23 

58(9,3%) 102(16,3%) 464(74,4%) 
 

FF12 
5 9 38 105 170 205 92 5,26 

52(8,4%) 105(16,8%) 467(74,8%) 
 

FF13 
5 14 47 121 164 217 54 5,08 

66(10,5%) 121(19,4%) 435(70,1%) 
 

FF14 
8 20 38 106 198 169 75 5,11 

66(10,5%) 106(18%) 442(71,5%) 
 

FF15 
6 20 40 111 165 195 87 5,15 

66(10,5%) 111(17,8%) 447(71,7%) 
 

FF16 
5 22 50 116 173 178 80 5,06 

77(12,3%) 116(18,6%) 431(69,1%) 
 

FF17 
13 24 60 121 163 166 77 4,93 

97(15,5%) 121(19,4%) 406(65,1%) 
 

FF18 
6 18 41 96 161 193 109 5,25 

65(10,4%) 96(15,4%) 463(74,2%) 
 

FF19 

6 16 48 94 158 202 100 5,22 

70(11,2%) 94(15%) 460(73,8%) 
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FF20 
4 10 45 113 168 172 112 5,24 

59(9,4%) 113(18,1%) 452(72,5%) 
 

FF21 
11 11 44 109 157 177 115 5,22 

66(10,5%) 109(17,5%) 449(72%) 
 

FF22 
5 22 49 121 169 167 91 5,07 

76(12,1%) 121(19,4%) 427(68,5%) 
 

FF23 
7 16 43 106 171 190 91 5,17 

66(10,5%) 106(17%) 452(72,5%) 
 

FF24 
4 12 59 97 180 188 84 5,15 

75(12%) 97(15,5%) 452(72,5%) 
 

FF25 
5 12 36 98 147 220 106 5,33 

53(8,5%) 98(15,5%) 473(76%) 
 

FF26 
10 13 42 102 157 190 110 5,23 

65(10,4%) 102(26,3%) 457(63,3%) 
 

FF27 
9 11 46 82 154 208 114 5,32 

66(10,5%) 82(13,1%) 476(76,4%) 
 

FF28 
5 14 46 103 165 171 120 5,25 

65(10,4%) 103(26,4%) 456(63,2%) 
 

FF29 
3 7 44 99 145 210 116 5,36 

54(8,6%) 99(15,8%) 471(75,6%) 
 

FF30 
10 14 35 91 137 180 157 5,40 

59(9,4%) 91(14,6%) 474(76%) 
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 APÊNDICE J – TABELA DESCRITIVA E GRÁFICOS DOS FATORES 
FACILITADORES E ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

Fatores 

KOLB VARK 

Diverg. Conver. Assimi. Acomo. Visual Auditivo 
Leitura/ 
Escrita 

Sinesté. Multimo. 

FF01 5,57 5,01 5,11 4,94 5,22 4,92 5,29 5,10 4,99 

FF02 5,48 5,09 5,13 5,11 5,19 5,14 5,21 5,37 4,94 

FF03 5,69 5,29 5,23 5,30 5,51 5,11 5,33 5,42 5,23 

FF04 5,60 4,90 5,07 5,00 5,07 5,15 5,04 5,22 4,93 

FF05 5,43 5,20 5,32 5,08 5,32 5,27 5,28 5,37 5,02 

FF06 5,57 5,32 5,26 5,36 5,40 5,32 5,41 5,41 5,22 

FF07 5,56 5,37 5,46 5,36 5,47 5,38 5,49 5,57 5,25 

FF08 5,70 5,20 5,38 5,22 5,35 5,08 5,49 5,41 5,28 

FF09 5,47 4,95 4,98 4,85 5,08 5,01 4,88 5,21 4,90 

FF10 5,62 5,12 5,16 5,13 5,29 5,08 5,17 5,33 5,15 

FF11 5,58 5,09 5,22 5,21 5,41 5,11 5,17 5,30 5,15 

FF12 5,62 5,13 5,25 5,20 5,35 5,24 5,16 5,26 5,27 

FF13 5,49 4,80 5,15 5,07 5,10 5,04 5,16 5,03 5,02 

FF14 5,53 4,97 5,08 5,06 5,30 5,08 4,94 5,08 5,08 

FF15 5,36 5,06 5,12 5,18 5,38 5,14 5,09 5,05 5,05 

FF16 5,49 4,86 5,07 5,12 5,18 5,08 5,02 5,00 5,00 

FF17 5,20 4,81 4,90 5,04 5,15 4,89 4,78 4,89 4,94 

FF18 5,34 5,20 5,23 5,35 5,47 5,26 5,22 5,34 5,06 

FF19 5,36 5,16 5,24 5,20 5,42 5,07 5,23 5,35 5,09 

FF20 5,30 5,26 5,20 5,20 5,45 5,15 5,20 5,20 5,15 

FF21 5,21 5,15 5,23 5,24 5,41 5,05 5,20 5,19 5,17 

FF22 5,39 4,95 5,04 5,06 5,24 4,99 5,09 5,11 4,92 

FF23 5,28 5,08 5,10 5,30 5,41 5,02 5,21 5,02 5,11 

FF24 5,32 5,08 5,10 5,12 5,25 5,05 5,20 5,13 5,04 

FF25 5,46 5,26 5,37 5,28 5,51 5,22 5,30 5,38 5,24 

FF26 5,50 5,19 5,22 5,20 5,35 5,23 5,25 5,07 5,22 

FF27 5,61 5,27 5,23 5,32 5,41 5,33 5,33 5,40 5,15 

FF28 5,43 5,21 5,19 5,27 5,29 5,23 5,33 5,37 5,03 

FF29 5,62 5,33 5,35 5,23 5,44 5,30 5,35 5,47 5,24 

FF30 5,80 5,35 5,26 5,47 5,51 5,38 5,46 5,54 5,18 
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ANEXO A – CONTEÚDO TEÓRICO PARA RESOLUÇÃO DO CASO 

 
Ambiente de marketing – McLAUGHLIN, 1995, p. 15 
 
2“Uma análise e um planejamento completo de mercado são essenciais para o início 
de um novo empreendimento, como também para a decisão de encerramento ou 
expansão já existente. Muitos negócios e programas fracassam por subestimar este 
aspecto. O ponto mais importante é que este trabalho deve estar feito, antes de 
tomar qualquer decisão.” 
 
A análise de mercado consiste no levantamento de informações sobre: a empresa, o 
produto, o cliente, a concorrência, e o mercado em geral (potencial do mercado, 
sistemas de produção, distribuição e disponibilização, tecnologia disponível, fatores 
econômicos, sociais e políticos). 

 Identificar pontos fortes e fracos. 
 Analisar as ameaças e oportunidades. 

 
As informações de mercado serão obtidas a partir da análise do micro e macro 
ambiente de marketing. Abaixo estão descritos os fatores do micro e macro 
ambiente que influenciam nas estratégias de marketing e consequentemente na 
gestão das empresas: 
 
Microambiente: formado pelos clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores. 
Nesse ambiente a empresa exerce certa influência, controle e autonomia sobre os 
aspectos que influenciam diretamente 

 

                                                           
2
 McLAUGHLIN, 1995: 15 
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Microambientes: a empresa deve identificar ameaças e oportunidades, buscando 
uma adequação do melhor direcionamento das suas ações: 

 

 
A análise do ambiente de marketing consiste em rastrear as mudanças do ambiente 
que possam afetar uma organização e diagnosticar suas oportunidades e ameaças 
auxiliará o administrador e seus colaboradores a evidenciar as reais possibilidades 
da empresa no mercado delimitado.  
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ANEXO B – INVENTÁRIO DE KOLB PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM 

Conforme as assertivas responda em cada linha as situações que são mais 
proeminentes com o número 01 até as menos recorrentes com o número 04. 
  A  B  C  D 

1. Enquanto 
aprendo: 

 Gosto de lidar 
Com meus 
sentimentos 

 Gosto de 
pensar sobre 
ideias 

 Gosto de estar 
fazendo coisas 

 Gosto de 
observar e ouvir 

2. Aprendo 
melhor quando: 

 Ouço e observo 
com atenção 

 Conto com o 
pensamento 
lógico 

 Confio em meus 
palpites e 
impressões 

 Tenho fortes 
Sentimentos e 
reações 

3. Quando 
estou 
aprendendo: 

 Tendo a buscar 
As explicações 
para as coisas 

 Sou 
responsável 
acerca das 
coisas 

 Fico quieto e 
concentrado 

 Tenho 
sentimentos e 
reações fortes 

4. Aprendo  Sentindo  Fazendo  Observando  Pensando 

5. Enquanto 
aprendo: 

 Abro-me a novas 
experiências 

 Examino todos 
os ângulos da 
questão 

 Gosto de 
analisar as coisas, 
desdobrá-las em 
partes 

 Gosto de testar as 
coisas 

6. Enquanto 
estou 
aprendendo: 

 Sou uma pessoa 
observadora 

 Sou uma 
pessoa ativa 

 Sou uma pessoa 
intuitiva 

 Sou uma pessoa 
lógica 

7. Aprendo 
melhor através 
de: 

 Observação  Interações 
pessoais 

 Teorias racionais  Oportunidades 
para 
experimentar e 
praticar 

8. Enquanto 
aprendo: 

 Gosto de ver os 
Resultados de 
meu trabalho 

 Gosto de 
ideias e 
teorias 

 Penso antes de 
agir 

 Sinto-me 
pessoalmente 
Envolvido no 
assunto 

9. Aprendo 
melhor quando: 

 Apoio-me em 
minhas 
observações 

 Apoio-me em 
minhas 
impressões 

 Posso 
experimentar 
coisas por mim 
mesmo 

 Apoio-me em 
minhas ideias 

10. Quando 
estou 
aprendendo: 

 Sou uma pessoa 
compenetrada 

 Sou uma 
Pessoa flexível 

 Sou uma 
pessoa 
responsável 

 Sou uma pessoa 
racional 

11. Enquanto 
aprendo: 

 Envolvo-me todo  Gosto de 
observar 

 Avalio as coisas  Gosto de estar 
ativo 

12. Aprendo 
melhor quando: 

 Analiso as 
ideias 

 Sou receptivo 
E de mente 
aberta 

 Sou cuidadoso  Sou prático 

Obrigado pela sua participação. 
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ANEXO C – INVENTÁRIO VARK PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Escolha a resposta que melhor explique as suas preferências e circule a letra correspondente. Caso 
necessário, circule mais de uma resposta se apenas uma não for suficiente. Deixe em branco as 
questões que não se apliquem a você.  
 
1. Você está ajudando alguém que quer ir até ao aeroporto, o centro da cidade ou estação 
ferroviária. Você:  
a. iria com ela.  
b. lhe explicaria as como chegar lá.  
c. escreveria como chegar lá (sem mapa).  
d. desenharia ou daria um mapa a ela.  
 
2. Você não tem certeza como se deve escrever uma palavra. Se é "exceção" ou "excesão". 
Você iria:  
a. vê-la em sua mente e escolher como a vê.  
b. pronunciá-la mentalmente para descobrir como escrevê-la  
c. procurá-la num dicionário.  
d. escrever as duas versões e escolher uma.  
 
3. Você esta planejando as férias de um grupo. Você quer algumas informações deles sobre 
este planejamento. Você iria:  
a. descrever alguns dos lugares principais.  
b. usar um mapa ou a Internet para mostrar-lhes os locais.  
c. dar-lhes uma cópia impressa do itinerário.  
d. telefonar-lhes, mandar-lhes uma mensagem de texto ou um e-mail.  
 
4. Você irá cozinhar algo especial para a sua família. Você iria:  
a. cozinhar algo que você já conhece e sem precisar de instruções.  
b. pedir sugestões a um amigo.  
c. folhar um livro de receitas para tirar ideias baseadas nas fotos das mesmas.  
d. usar um livro de receitas onde você sabe que tem uma boa receita.  
 
5. Um grupo de turistas quer aprender algo sobre parques ou reservas de vida selvagem na 
sua região. Você:  
a. lhes falaria sobre o tema, ou arranjaria alguém que lhes falasse sobre isto.  
b. lhes mostraria figuras na Internet, fotografias ou livros de fotos.  
c. os levaria para um passeio em parques ou reservas de vida selvagem.  
d. você lhes daria um livro ou panfletos sobre o assunto.  
 
6. Você está preste a comprar uma câmara digital ou telefone celular. Além do preço, o que 
mais influenciaria a sua decisão?  
a. Experimentá-lo ou testá-lo.  
b. A leitura de detalhes sobre o aparelho.  
c. Se ele tem a aparência boa e parece ser de qualidade.  
d. As explicações do vendedor sobre as características do aparelho.  
 
7. Lembre-se do momento que você aprendeu como fazer algo novo. Evite escolher algo que 
requeira habilidade física, p.ex. andar de bicicleta. Como você aprendeu melhor?  
a. observando um demonstração.  
b. escutando as explicações de um amigo e fazendo perguntas.  
c. diagramas e gráficos – dicas visuais.  
d. através instruções escritas - p.ex. um manual ou um livro texto.  
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8. Você tem um problema no joelho. Você preferiria que o doutor:  
a. lhe indicasse um "site" ou algo para ler a respeito.  
b. que usasse um modelo plástico de joelho para lhe mostrar o que está errado.  
c. lhe contasse o que esta errado.  
d. lhe mostrasse num diagrama do que está errado.  
 
9. Você quer aprender usar um novo programa, habilidade ou jogo no computador. Você iria:  
a. ler as instruções que vieram com o programa.  
b. conversar com pessoas que conhecem o programa.  
c. usaria os controles ou teclado.  
d. seguir os diagramas do livro que veio com ele.  
 
10. Eu gosto de "sites" que têm:  
a. coisas que eu possa clicar, mudar ou tentar.  
b. uma aparência interessante e características visuais  
c. descrições por escrito, listas e explicações.  
d. canais de áudio onde eu possa ouvir música, programas de rádio ou entrevistas.  
 
11. Além do preço, o que mais lhe influenciaria na sua decisão de comprar um livro de não-
ficção?  
a. Ele possuir um visual atraente.  
b. Ter lido rapidamente algumas partes dele.  
c. Um amigo ter falado sobre ele e o recomendado.  
d. Ele possuir estórias da vida real, experiências e exemplos.  
 
12. Você está usando um livro, um CD ou um "site" para aprender tirar fotos com sua nova 
câmera digital. Você gostaria que ele tivesse:  
a. a oportunidade de perguntar e falar sobre a câmera e suas características.  
b. instruções claras e listas com pontos detalhando o que fazer.  
c. diagramas mostrando a câmera e o que cada parte faz.  
d. muitos exemplos de fotos boas e ruins para saber melhorá-las.  
 
13. Você prefere um professor ou apresentador que usa:  
a. demonstrações, modelos ou sessões práticas.  
b. perguntas e respostas, debates, discussões em grupo ou palestrantes convidados.  
c. fotocópias, livros ou materiais de leitura.  
d. diagramas, tabelas e gráficos.  
 
14. Você terminou uma competição ou um teste e gostaria de algumas informações sobre o 
seu desempenho. Você iria:  
a. basear-se em exemplos do que você fez.  
b. usar uma descrição por escrito de seus resultados.  
c. basear-se nas informações que alguém lhe falasse.  
d. usar gráficos mostrando o que você alcançou.  
 
15. Você irá escolher comida num restaurante ou bar. Você iria:  
a. escolher algo que você já tenha experimentado antes.  
b. pedir sugestões ao garçom ou perguntar a amigos por recomendações.  
c. escolher baseado nas informações do menu.  
d. observar o que os outros estão comendo ou olhar fotos dos pratos.  
 
16. Você deve fazer um discurso importante numa conferência ou numa ocasião especial. 
Você iria:  
a. fazer diagramas ou utilizar gráficos para ajudá-lo a explicar as coisas.  
b. escrever algumas palavras chaves e praticar seu discurso várias vezes.  
c. escrever todos os detalhes de seu discurso e o decoraria após lê-lo diversas vezes.  
d. reunir muitos exemplos e estórias para fazer seu discurso ficar real e prático.  



214 
 

ANEXO D – QUESITONÁRIO DOS FATORES FACILITADORES 
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ANEXO E – QUESITONÁRIO DAS DIMENSÕES DA QUALIDADE EM AMBIENTE 
VIRTUAL 

 
Cód Assertiva em Escala Lickert de 7 pontos (1-discord. Total até 7-concord. Total) 

S01 Eu me sinto satisfeito em usar o AV 1 2 3 4 5 6 7 

S02 O AV é um ambiente de aprendizagem atrativo 1 2 3 4 5 6 7 

S03 Eu gosto de usar o AV 1 2 3 4 5 6 7 

U01 Eu uso frequentemente o AV 1 2 3 4 5 6 7 

U02 Tenho a intenção de continuar usando o AV 
sempre que possível 

1 2 3 4 5 6 7 

U03 Tenho a intenção de aumentar a frequência de 
uso do AV enquanto estiver estudando na 
instituição 

1 2 3 4 5 6 7 

B01 A utilização do AV estimula o meu interesse no 
aprendizado 

1 2 3 4 5 6 7 

B02 Eu me esforço mais no aprendizado e me 
concentro melhor quando uso o AV 

1 2 3 4 5 6 7 

B03 Usar o AV aumenta a performance da 
aprendizagem, pois permite realizar as tarefas 
mais rapidamente 

1 2 3 4 5 6 7 

B04 Usar o AV facilita o processo de aprendizagem 
melhorando o ensino 

1 2 3 4 5 6 7 

Q01 As informações no AV são confiáveis 1 2 3 4 5 6 7 

Q02 As informações no AV são exatas e livres de erros 1 2 3 4 5 6 7 

Q03 As informações no AV são confiáveis em termos 
de sua fonte ou conteúdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Q04  As informações no AV são relevantes para 
minhas tarefas 

1 2 3 4 5 6 7 

Q05 As informações no AV são apresentadas na 
quantidade adequada 

1 2 3 4 5 6 7 

Q06 As informações no AV são suficientemente atuais 1 2 3 4 5 6 7 

Q07 As informações no AV são fáceis de se entender 1 2 3 4 5 6 7 

Q08 As informações no AV estão em linguagem 
apropriada para interpretações 

1 2 3 4 5 6 7 

Q09 Aprender a operar e a navegar no AV é fácil para 
mim 

1 2 3 4 5 6 7 

Q10 O AV é fácil de usar 1 2 3 4 5 6 7 

Q11 O AV é visualmente agradável 1 2 3 4 5 6 7 

Q12 As páginas e as funcionalidades do AV carregam 
rapidamente 

1 2 3 4 5 6 7 

Q13 Eu acredito que o AV mantenha minhas 
informações seguras 

1 2 3 4 5 6 7 

Q14 O AV tem ferramentas que me ajudam a 
encontrar as informações que eu preciso 

1 2 3 4 5 6 7 

Q15 O AV tem ferramentas de interação e 
comunicação que me ajudam nas tarefas 

1 2 3 4 5 6 7 

Q16 O AV permite interação para receber informações 
de acordo com as minhas necessidades 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 


